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 دجاو هل َوُه اَمنإ ِنْييذأ نيل اوُذِجَم آل ُهَللآ َلاَثَو ١
 نيدلا هلو ِض رألاو تا ومّسلآ يفام هلو ن وهرأَد يي

 (ه9 61١ :لحنلا)

 لل يِتاَمَمَو َئاَْحَمَو يكلْشَو يتألَص نإ لكإل 2
 وأ اَنأو ثْرمُأ َكِدْذبَو هَل َكبرشاالا نيِملاَمْلا بر
 .© نيملْسمْلا

 لكم كككأ : ماعنألا

 ًامكح للا نم نسخ نمو نوُفنَي ةيلماَجْلا مكشفأ»
 .« دوتقوي موقل

 (ه١٠ :ةدئاملا)





 ةلائاتحتلا

 رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هذمحن هلل دمحلا نإ
 الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدبي نم .انلامعأ تائيسو انسفنأ

 نأ دهشأو هل كيرشال هدحو هللإ الإ هلإال نأ دهشأو .هل يداه

 . هلوسرو هدبع ًادمع

 اهيف ثعب نأب ةمألا هذه ىلع ةنملا ىلاعت هللا مظعأ دقف :لعب امأ

 يتلا ةمألا تناكف «ةعيرش موقأو نيد لمكأ اهيلإ لزنأو لوسر لضفأ
 مالسإ :اهيف مالسإلا يناعم ققحتل «نيملسملا» ىمسُت نا تقحتسا

 ىلاعت هلل اهلك ةايحلا مالسإ . عمتجم او درفلا مالسإ . حراوجلاو بلقلا

 هل كيرشال هذحو

 لدعت يلا ةميظعلا ةملكلا كلت هتنمضت يذلا مالسإلا وهو

 ةيمالسإإلا ةمألا تلظ و .# هللا الإ هلإ الو هب حجرت لب هلك نوكلا

 أوبتتو ًاليلق لإ رّمحللا ملاعلا ىلع رطيستو ةيرشبلا ةعامجلا دوقت ًانورق

 ةملكلا كلتل اهكاردإ لضفب كلذ لك ؛نيملاعلا نيب طسولا ةمآلا زكرم
 ذخأ مث .ةايحلا مقاو يف اهولدم قيقحتو اهاضتقمب لمعلاو ةميظعلا
 تدقفو ؛لوبذلا يف مةراضحو طاطحنالا يف ةيمالسإلا ةمألا نأش
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 «تلمهأ دق اهتايضتقمو ءَتْفَح دق 4هللا الإ هلإ ال رون نأ الإ ببس
 .ترسحنا دق اهتالولدم

 رسو ةمألا هذه حور يه # هللا الإ هلإ الو ةملك تناك املو

 رادقمب اهتلاصأو اهتيتاذ نم دقفت تّلظ اهنإف ءاهتايح عيبنمو اهدوجو

 ةريخألا روصعلا يف رمألا لآ ىتح ةميظعلا ةملكلا هذه رون نم دقفت ام

 . لماكلا هبش وأ لماكلا نادقفلا ىلإ

 نادقف» :رمدملا ضرملا اذهب ممألا نم ةمأ باصت امدنعو

 ىرحألا ممألاب ( لتاقلا راهبنالا ىف لثمتي هضارعأ ز زربأ ؛ نإف «.«(تاذلا

 .اهميقو اهمُطُنو | 0 نم يعاولا ريغأ دادمتسالاو

 هللا ىلص هلوقل ًاليوأت ةيمالسإلا ةمألا ةايح يف كلذ عقو دقو

 عارذب ًاعارذو ربشب ًاريش مكلبق ناك نم نئس نبكرتلإ) ملسو هيلع ِ

 مهدحأ نأ ول ىتحو «متلخدل بض رجح لخد مهدحأ نأ ول ىتح

 . © *(هومتلعفل قيرطلاب هتأرما َعَماَج

 كاردإ مدعو هتقيقحب لهج ا الإ ضرما اذه نم رطخأ نكي مو

 ءاج يذلا « ء يطاخلا جالعلا يف ًايبس ءىطاخلا صيخشتلا ناكف هيابسأ

 .ةديدج تافعاضمب

 تاراعتساب هتاوادم نكمي لاضعلا ءادلا اذه ْنأ ةمألل لّيُخ دقل

 مهتمسأ لب .مسالا اذه مهيمست نأ نم لجخت تحبصأ نيذلا
 ! !(ةيقارلا ممألا»و «(رضحتملا ملاعلا»

 برحلل ربكألا رربملا امه نابوذلل انتيلباقو يتاذلا اندادعتسا ناكو

 . ملسم دنع هلصأو ءحيحص دئسب كلام هاور (#*)
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 تفدهتسا يتلا كلت .(«يركفلا وزغلا» اهيمسن ينلا ةسرشلا ةيسفنلا

 . انتلاصأ سسأو اندوجو تاموقم

 لبس يف لاحلا وه اك يركفلا وزغلا عئالط تءاجو

 ةجرهبلا نم اهيلع .,تاهاجتالا ةنيابتم «.تاراعشلا ةددعتم  ناطيشلا

 .ةزوزهم ةرهبنم ةمأ ءارغإو ليلضتل يفكي ام قيربلاو

 ةيرحلاو ةيطارقميدلاو ةينطولاو ةيموقلاو ةيكارتشالا تءاج

 . تاراعشلاو تايمسملا نم اهريغو . . . ةينيداللاو روطتلا ةفسلفو

 يف تلفلغتو ءميشهلا يف رانلا نايّرَس ةئبوألا هذه ىودع ٌتَرَسَو
 «تداك وأ 4هللا آلإ هلإ الط نم اهديصر تدقف يتلا بولقلاو لوقعلا
 ةمهم اهقتاع ىلع تذمخأ «ءةليزه ةخوسمم لايجأ كلذ ىلع تبرتو

 .اهيف ةئماكلا ةايحلا عبانم ىلع زاهجإلاو برغلل اهتمأ ديبعت

 قوس اهيف تجار ةملظم ةبقح نرقلا اذه علطم يف ترمو

 مهل ؤافت مالسالا ءادعأ رهظأ قىح .ةفرحنملا بهاذملاو ةءوبوملا راكفألا

 .ليلق امع اهسافنأ ظفلتس ةمألا هذه نأب

 ماكرلا طسو يف تبنأو مهروحن يف مهديك در ىلاعت هللا نكلو

 دلب لك يف ترجفناف ؛هيلع هللا اودهاعام اوقَّدَص الاجر مالظلاو

 دمتسي ليصأ ركف تاكرحلا كلت نم قئبناو «ةيداهج ةكرح يمالسإ

 لخي مل يتلا ةيديدجتلا تابثولاب ًايدتهم .ةرشابم ةّئسلاو باتكلا نم
 يف .هتايح لب .ركفلا اذه ةوق نمكتو .مالسإلا روصع نم رصع اهنم
 اهفارحنا وه ةمألا هذه طاطحنا ببس نأ هكاردإ وه ءطقف دحاو رس

 حيحصت نم ءىدتبي اهثعب ىلإ قيرطلا نأو «هللا آلإ هلإ ال» ةقيقح
 اهوح ةمآلا نهذ يف َقِلَعام ةلازإو اهنم عرفت امو ةملكلا هذه موهفم

 . بارطضاو شبغ نم



 نأ  ةيملعلا ةيجبنملا ةهجولا نم. كاردالا اذه ىضتقم ناكو
 مهسفنأ هب نوضاملا دئاقعلا ءاملع لغش يذلا «مالكلا ملع» ىمسيام
 حوضوو ةيمالسإلا ةديقعلا ءافص ىلإ ةدوعلا نأو «ةيخيرات ةلأسم حبصأ

 نم ءاقنلا لك ةيقن ةليصأ ةيجبنم يعدتست اهتاموهفمو اهتاروصت
 يركفلا وزغلا مومسو تاءاحيإ نمو ةميدقلا ةيقيرغالا تاريثأتلا
 .ثيدحلا

 نيذلا لاجرلا نا لب «لانملا لهس ةقيقحلا هذبم ناميإلا نكي ملو
 مالسالا ةسارد نولواحي مهو ةبرجتلا ةرارم مهسفنأب اوناع اهوفشتكا

 نحن انقح نمو مهنيد قح نم نأ اوأرو ءهنع ةبيرغ ةيجبنم قفو
 جبنم طاطتخاب قيرطلا اوريني نأو ةاسأملا رركتت ال نأ ةيلاتلا لايجألا
 ةديقعلا سردت ةيصصخت ةيمالسإ تاسارد سيسأتو ليصأ يملع
 كلذ ءوض ىلع ةيمالسإلا ريغ بهاذملاو راكفألا سردت لب «ةيمالسإلا
 . ليصألا جبل

 «يرصملا نيمأ دمحم لضافلا خيشلا :لاجرلا ءالؤه نم ناكو
 ةكمب ةعيرشلا ةيلكب ايلعلا تاساردلا مسقل قباسلا سيئرلا) ءهللا همحر

 نمض (ةيركفلا بمهاذملا» ةدام لاخدإل هدهج لذب يذلا ,(ةمركملا

 . ةديقعلا عرفل ايلعلا تاساردلا جمانرب

 مّلَع ىلإ ةداملا هذه سيردتب دهع نأ ىلاعت هللا قيفوت نم ناكو

 هظفح «بطق دمحم» ذاتسألا وه .رصاعملا يمالسإلا ركفلا مالعأ نم

 . هللا

 عرفب قحتلي نأ ثحبلا اذه بتاكل هناحبس هقيفوت نم ناكو

 يف (ريتسجاملا» ىلوألا صصختلا ةجرد لينل هتلاسر راتخي نأو ةديقعلا

 .ذاتسألا كلذ دي ىلعو ةداملا هذه



 «يتلاسرل ًاعوضوم نوكيل ًايركف ًابهذم راتخأ نأ نع ناك ذإو
 .بابسأل هريغ ىلع هترثآو «ةيناملعلا» بهذم رايتخال هللا يناده دقف

 :اهنم
 ريثكل ةيسنلاب عداخلا حالطصالا اذهل يقيقحلا لولدملا ضومغ ١

 تأدب يذلا داسكلا نم مغرلابف ؛ةماعلا نع اضف نيفقثملا نم

 فاشتكا دعب هب ىنمت «ةيكارتشالاو ةيعويشلاك .ىرخألا بهاذملا
 ءاوس «.ةعفترم ةيناملعلا مهسأ لازتام ؛اهتقيقحل ريهامجلا

 هلل نيدلا» راعش وأ «ةيطارقميدلا راعش تحت وأ ءحيرصلا اهمساب
 يف ةسايس الو ةسايسلا يف نيدال» راعش وأ .«عيمجلل نطولاو
 . (نيدلا

 نيسو ةيعاو ةبيرغ ةركف اهفصوب ةيناملعلا تاذ نيب قفاوتلا  ؟
 ٍناعيام وهو «ةايحلا هيجوت نع نيدلا لزع يف لئمتملا اهعوضوم
 ةدوجوم ًايعوضوم  ةيناملعلاف ءرصاعملا يمالسإلا عقاولا هنم
 دوجو امل نكي مل نإو ةرصاعملا ةيمالسإلا ةايحلا يحاون لك يف
 لعجي قفاوتلا اذه ...ابوروأ يف لاحلا وه هك «لماكتم يتاذ

 يوذ ىلع محي مث نمو .ًالهس ًارمأ  ًايتاذ اهلبقت
 موهفملا عم اهضراعت حاضيإو اهفيز فشكو اهتسارد صاصتخالا
 . هللا الإ هلإ ال» تايضتقمو مالسإلل حيحصلا

 ّنأو .ةريسيب تسيل يتمهم نأ ىلوألا ةظحللا ذنم تفرع دقو

 ةتحبلا ةيعرشلا يتسارد لاحي نع ةديعب نيدايم يف ضوخأ نأ يلع

 بجي ال طقف ديهمتلا ةباثمم يبرغلا ركفلا يف ةقباسلا يتاءارق لك العاج
 هب ضيبنأ نأ لع

 يف  ًابيرقت  ةلاسرلل ةددحملا ةدملا فصن تصصخ العفو
 ءارآلاو ةميقلا تاهيجوتلاب ًادشرتسم ةلصاوتم ةءارقو بئاد عالطأ
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 ىلع تعلطاف «رارمتساب اهب يندوزي لضافلا يذاتسأ ناك يتلا ةديدسلا

 عامتجالاو ملعلاو داصتقالاو ةسايسلا يف تاهاجتالاو تايرظنلا تاهمأ
 يقث تدادزا عالطالا 5 الاغيإ تددزا اهلك تنكو نفلاو بدألاو

 رخآ ةروكذملا عجارملا نأ عمو . قيرطلا لامكإ ىلع يمزع ٌيوَقو

 نم ءىشب رم ا يننإف .تأرق امم ًاءزج الإ يواستال ةلاسرلا
 ىلع يبوروألا يلهاحجلا ركفلا ينارأ يذلا ىلاعت هللا دمحأ لب «ةراسخلا
 ٌالطاب سيل ركفلا اذه نأ نيقيلا ملع تملع يننأ قحلاو . .هتقيقح
 هللا بيب نأ ىقامعأ نم تينتو .ليزه هفات ًاضيأ وه لب ءبسحف
 . .هلازهو هتهافت ةفرعم نم يل بهوام ىتمأ بابش لك

 :باوبأ ةسمخ عوضوملا اًسقم ةباتكلا تأدتبا مث

 ىلإ هنع تفرحنا يذلا ابوروأ نيد هعوضوم :لوألا بابلا *
 قحلا هللا نيد لثميال هنأو ينارصنلا نيدلا فيرحت هيف تبثأ ؛ةينيداللا

 عّدبلاو تافيرحتلل دقنلاب تضرعتو .ةعيرشلا يف الو ةديقعلا يف ال

 دقن يف ةينيداللا ةاعد عم يقافتا مغرو . ةينارصنلا تافارخلاو

 نايحألا ضعب يفو .مهجبنم يف مه ًافلاخ تنك دقف «ةينارصنلا

 .اهدقنأو مهرظن ةهجو ضرعأ

 امو .لهاستلا مدعو ةضافإلا بابلا اذه ين ءىراقلا ظحليسو
 عنص نم ايوروأ فارحنا يف ربكألا ببسلا نأب يعانتقا ةجيتن الإ كاذ

 .داحلاإلا براحي امك ةفارخلا براحي مالسإلا ّنأو .ةسينكلا

 .ةيئاملعلا بابسأ هعوضوم : يناثلا بابلا *

 ةيناملعلل دهمملا ببسلا وه ةقيقحلا يف ةينارصنلا فيرحت نأ عم
 : يهو ءاهل ةرشابملا بابسألل بابلا اذه تصصخ دقف

 دهاوشلاب ًاديؤم .ًايلامو ًايسايسو ًايئيد :ىسنكلا نايغطلا ١

 00 .ةيضيراتلا
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 ًاضرع دكتلا عارصلا هيف تْضَرَع ٠ .ملعلاو ةسينكلا نيب عارصلا  ؟
 دقنلا ةسردمب ًارورم نتوين ةيرظن ىلإ كينربوك ةيرظن ذنم ًايخيرات

 . لئاوألا نيدحلملاو نييبوبرلا بهذمو يخيراتلا

 ابوروأ يف ةينيدال ةلود لوأ ةماقإ يف تحجن يتلا ةيسنرفلا ةروثلا - “

 ةمادحلا ىوقلا لالغتساو اهراثآو اهءابسأ تحضوأ «ةينارصنلا

 .اهن

 ةيركفلا ةسينكلا ةياصو ءاهتناب ًاناذيإ تناك يتلا روطتلا ةيرظن 4
 نع تثدحت دقو . .دبألا ( ىلإ .ناديملا نم اماح ناو ابوروا ىلع

 لوقح يف بيرملا اهقيبطتو ةايح او ركفلا يف ةيرظنلل ةرمدملا راثآلا
 .كولسلا نيدايمو ةفرعملا

 نأ ترثآ يننأ ريغ .هذه نع لقتال دق ًابابسأ كانه َّنأ قحلاو

 نكمي .«دوهيلا» : ةماّدحلا ىوقلاف ؛ةلقتسم ًايابسأ اهتفصب ءاهضرعأ ال

 دوهيلا نأل ءرابتعالا اذهب اهضرعأ مل يننكل ءللقتسم اببس اهرابتعا
 ءاهنوعنصي الو ثادحألا نولغتسي  ثحبلا ايانث نم حضتيس امك

 : لثم ءاهنطاوم ين مهتالالغتسا نم جذامن ضرعب تيفتكاف
 نم جورخلاو ةينيدلا ةطبارلا ميطحتل ةيسنرفلا ةروثلا لالغتسا

 لالغتساو . .ةيحابالاو داحلاإلا رشنل ةينيورادلا لالغتساو . .(وتيحلا)

 ةيطارقميدلا لالغتساو . .ملاعلا داضتقا ىلع ةرطيسلل ةيعانصلا ةروثلا
 . . ةيلودلا ةساينسلا هيجوتل

 لثم ءاهنطاوم: يف ةلقتسم دوهيلا تايرظن تضرع دق يننأ ىلع
 عامتجالا يف ديورفو مياكرودو .داصتقالا يقف سكرامو ودراكير»

 اذه. لثمو .اهكسامتو تاعوضوملا ةدحو نامِضل كلذو ىيقالخألاو

 ةدحولا تمطحو ةسينكلا تّره يتلا ينيدلا حالصإلا ةكرح يف لاقي
 . يحيسملا ماعلل ةيلكشلا



 :ةيبوروألا ةايحلا يف ةيناملعلا :ثلاثلا بابلا *
 ميسقتلا ايسح مس هتمسق دقو .عوضوملا يف يسيئرلا بابلا وهو

 :لوصف ةتس يديلقتلا

 يسايسنا ركفلل هيف تضرعت .ةسايسلاو مكحلا يف :لوألا -
 دقعلا ةيرظن «ةيلايخلا ةيرظنلا» :لثم ,هتايرظن رهشأو ينيداللا
 ىلع موقت يتلا ةثيدحلا تايرظنلا مث .«يحلإلا قحلا ةيرظن ع يعامتجالا
 يلاربيللا اهريسفتب «ةيطارقمدلا ,روطتلا ةفسلف «ءةيلليفاكيملا»

 . يعويشلاو
 :ضرعأ تنك دقف «ضرعلا قيرطب دقنلا بولسأ تجهتنا دقو

 نأ نود اهدقنب ءىراقلل يحوي ًاضرع ءاهبباحصأ اهاري امك ةيرظن يأ
 .لوصفلا ةيقب يف اذكهو « مهيلع لوقتأ

 ضرع وه تايرظنلا هذه ٌدرل بولسأ لضفأ نأ تيأر دقو
 كلذو ءاهلهأ نم دوهشب ًادهشتسم ,ةيقيبطتلا اهجئاتنو ةيعقاولا اهراثآ

 : نيببسل

 .اهقافخإ وأ اهحاجنل يقيقحلا ُكحملا وه ةيرظن يأ قيبطت نأ - ١
 اهنوك قوف ةفلتخملا ةينيداللا تايرظنلا تاليصفت ةشقانم 3 دا

 يذلا .اهيف مالسإلا مكح عم قفتتال ًريبك ًادهج كلهتست

 يف حضتيس اك ًايساسأ اضفر ةلمح تاروصتلا كلت ضفري

 . سماخلا بايلا

 مث , يعاطقالا ماظنلا نع هيف تثدحت .داصتقالا يف :يناثلا
 ء(يطارقويزيفلا) يعيبطلا بهذملا» :ةيداصتقالا ةينيداللا بهاذملا نع
 تايرظن ًاضراع « « يعويشلا بهذملا يلامسأرلا يكيسالكلا بهذملا

 جئاتنلاو رصاعملا عقاولا ضرعب كلذ ىلع تبقع مث .بهذم لك
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 كلذ لك ًاديؤم .نيدلا نع داصتقالا لصف نع تمجن يِلا ةعيظفلا

 . يعويشلا قرشلا وأ يلامسأرلا برغلا ين ءاوس «ةيعقاولا دهاوشلاب

 تاسبالملاو سسألا نع هيف تثدحت .ملعلا ةيناملع :ثلاثلا

 ينيدلا ثرإلاو ةسينكلا فقوم لثم .ملعلا ةينيدال اهيلع تماق يتلا
 دمعتي ناسنإلل ًاودع هلإلا روصي يذلا .ةيبوروألا ةيسفنلا يف ينثولاو

 ةينيدال رهاظمو . .قيرغالا ريطاسأو نيوكتلا رفس يف اك هليهجت
 مسإ فذح .ةيروصلا للعلاب ءافتكالاو ةيئاغلا داعبتسا» لثم ءملعلا
 ةلأسم يف اك ةيوتلم تاريبعتب ةضاعتسالاو يملع ثح ,وأ نم هللا
 راعش عفرو «ةايحلاو نوكلل ةيكيناكيملا تاريسفتلا ميمعتو ةايحلا لصأ
 تبقعو .(ةيعويشلا لودلا يف بهذملل ملعلاو برغلا يف ملعلل ملعلا
 عمتجملا يف نيدلاو ملعلا نيب لصفلا رثأ نع ثيدحلاب  داتعملاك
 ةيدئاقعلا ىضوفلا روهظو داحلإلا راشتنا لثم «ةئيسلا هجئاتنو رصاعملا
 ددهي رطخ ىلإ هسفن ملعلا ةلاحتساو ةذقثملا لايجألا ىلع قلقلاو
 .ءاعمج ةيرشبلا

 ثيدحلاب هل تّدّهم .قالخألاو عامتجالا ةيناملع :عبارلا

 تلّصف مث «ةسينكلا لظ يف ىطسولا نورقلا قالخأو عمتجم نع
 ثيدحلاب ًاثدتبم  ةينيداللا ةيعامتجالا سرادملاو تايرظنلا يف لوقلا
 يعامتجالا دقعلا ةيرظن» يهو عامتجالا ملع ةدالوو لوصأ نع

 ةيرظنلا (مياكرود ؛تنوك) ةيلقعلا ةيعضولا ةسردملا ؛ةيعيبطلا ةسردملا
 ةيسفنلا تاساردلا ,نويعفنلاو ةيوضعلا ةيرظنلا ؛ةيعويشلا ةيعامتجالا
 ثيدحلاب كلذل تفدرأ مث 2:0(يسفنلا ليلحتلا .ةيكولسلا) ةثيدحلا
 30 ىدحاو جذومنب ًايفتكم رصاعملا يقالخألاو يعامتجاا عقاولا نع

 . ةريطتسملا ةيعامتجالا رورشلا نم اهنع مجن امو ةأرملا ةيضق

 تاعمتجلا هنم يناعت يذلا نئاشلا يقلخلا طوبهلل ةيعقاو جذامت
 .ًابرغو اقرش «ةرصاعملا ةينيداللا



 تاهاجتالا نع هيف تئدحت .نفلاو بدألا يف :سماخلا

 : ةيبوروألا ةيبدألا

 ثعب نم هيلإ تفده امو (ةديدجلا ةيكيسالكلا» ةضبنلا رصع ١

 . ةيناسنالا ةعزنلا ءامنإو يقيرغالا ىنثولا ثارتلا

 .ةعيبطلا هيلأت ءاهتيلاثم .بورهلل اهريوصت : ةيسنامورلا 1١

 .ةينفلا اهتازيم ءاهفادهأ ءابتأشن : ةيعقاولا (ب)

 ةيركفلا تارثؤملا «لوقعماللا ىلإ ةيعقاولا نم» رصاعملا بدألا د *

 :ىربكلا هتاهاجتا هيف ةيعامتجالاو

 .هل ةيبدأ ةلثمأ عم .«ءامتنإاللا» عايضلا (ب)

 ةزجوم جذامن انه تضرع لاجم لك يف رصاعملا عقاولا لباقم يقو

 . .ةيمدعلا ؛ةيلايروسلا «ةيزمرلا «ةيدوجولا» ةرصاعملا عايضلا سرادمل

 . خلا

 ةلواحم بابلا اذه ين ىنتهجاو يتلا تابقعلا زربأ نم ناكو

 ذإ هللا دمحأو . .كاردإلا لهس زجوم بولسأب ةدقعملا تايرظنلا ضرع

 عم بابلل ةماع ةلمكت وهو «نيدلل ىقب اذام :سداسلا

 هب ُتَيِنُم يذلا سالفإلا .نايبو «!هتعاس» وأ نيدلا موي ىلع زيكرتلا
 .ةيرصعلا دسافملل تاءابم تحبصأ فيكو سئانكلا

 :ةيمالسالا ةايحلا يف ةيناملعلا : عبارلا بابلا *
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 ةايحلا يف اهراثآل ضرعتلا نود ًايبرغ ًايركف ًابهذم اهتفصب ةيناملعلا
 .ةيمالسالا

 .ةلقتسم ةلاسرب ةريدج يمالسإلا ملاعلا يق ةيناملعلا نأ قحلاو

 ًاضرع اهرهاظمو اهبابسأ ضرعل تقفو دق نوكأ نأ وجرأ ىننكل
 نع ثيدحلا نأ عم اذه اهتدمو ةلاسرلا مجح ةاعارم عم . .ًايفاش

 لك يف اهرهاظمل لماش ةقيقحلا يف وه ابوروأ يف اهجئاتنو ةيناملعلا
 .لامجإلا ليبس ىلع ناكم

 :نيريبك نيلصف بابلا اذه تمسق دقو

 اهتزجوأ دقو :يمالسالا ملاعلا يف ةيناملعلا بابسأ : :لوألا -

 ءابوروأ يف ةيتارصنلا فيرحت لباقي يذلا نيملسملا فارحنا ١

 اهنم قلعتيام اميسال .فارحنالا كلذ روص هيف تحضوأ

 0 لاجم يف مالسإلا تاموهفم راسحناو ةديقعلاو ديحوتلاب
 هتمتتخاو .ماعلا يراضحلا دوكرلاو ةيفوصلا راكفألا ريثأتب ةيدبعتلا

 . ةيناملعلل يتاذلا نيملسملا لبقتل جذامنب

 ةوادعلا روذج نع هيف تثئدحت :ىبيلصلا يدوهيلا طيطختلا  "؟

 ةطخلاو اهتّيدبأو ىراصنلاو دوهيلا لبق نم نيملسملل ةيخيراتلا
 تمسقو «فرحنملا يمالسإلا عقاولا نم اهتدافإو وزغلل ةديدجلا

 ءرشابملا لالتحالا ىوق) ىربك ةحنجأ ةعبرأ ةرماؤملا
 ةينارصنلاو ةيدوهيلا فئاوطلا» نورشبمللا ءنوقرشتسملا
 يف حانج لك لامعأو دوهج يف لوقلا تلضفو . .(ةينطابلاو

 مهنيد نم نيملسملا جارخخإ :كرتشملا فدهلا قيقحت ليبس

 .ةينيداللا ةيبرغلا ةغبصلاب مهغبصو

 و١



 لصف وهو ..ةيمالسالا ةايحلا يف ةيناملعلا رهاظم :يناثلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ هتمسق ريبك

 يف ةلثمتملا فارحنالا ةيادب نع هيف تئدحت .عيرشتلاو مكحلا يف

 يف ؟

 مهوتو «يهقفلا طابنتسالا دومجو ,,يراضحلا نيملسملا فلخت
 يميظنتلا مهزجع وه نيملسملا رأت بيس نأب ةظقيلا ةاعد

 داريتساو «حالصإلا) ةركف رولبت نم هيلإ كلذ ىدأ امو يرادإلاو

 ةكرحلاب رمألا ىهتنا فيكو ةرفاكلا تاعيرشتلا مث تاميظنتلا
 ةعيرشلا ءاصقإ ىلإو ؛ةيكرت يف ةلماكلا ةيناملعلا ىلإ ةيحالصإلا
 رامعتسالا نيب نواعتلاب  ةصاخ رصمو  ةيبرعلا دالبلا يف
 ةينيداللا ةيسايسلا راكفألا روهظ يف كلذ رثأو ءحالصإلا ةاعدو

 .تاءامتنالا ةددعتملا بازحألاو

 يفاقثلاو يوبرتلا ىوتسملا نع هيف تثدحت : ةفاقثلاو ةيبرتلا

 فيكو ةينيداللا ةيبرغلا ةراضحلاب هكاكتحا لبق يمالسإلا ملاعلل

 مث «ىلوألا بيرغتلا ةكرحو «ميلعتلا يف ةرطخلا ةيجاودزالا تمت

 ةوعدلا» لثم «ةفاقثلاو ةيبرتلا ةينيدال ىلإ ةفداملا تاوعدلا نع

 يضاملا راقتحاو ءاهرشو اهريخ ةيبرغلا ةراضحلا سابتقا ىلإ

 جهانملا قيبطتو ءرصهزألا ريوطتو .ًاييراتو ًايوبرت يمالسالا

 ركفلا يف ةينيداللا بهاذملا داريتساو .ةيبرغلا ةيميلعتلا

 . (بدألاو

 عمتجم لا ليثُت ءوس نع ثيدح اب هتأدتبا .قالخألاو عامتجالا يف

 مث .برغلا ديلقتل يتاذلا لبقتلاو «مالسإل ةقيقحلا يمالسإلا

 لامح نم ءادتبا .«ةأرملا ريرحت ةيضق» يمسأ ايف لوقلا تلّصف
 ةكرحو نيمأ مساقب ءاهتناو «يواطهطلا ةعافرو يناغفألا نيدلا

 نيذلا ءابدألاو ءاعزلاو ءاملعلا رود حاضيإ عم . !ةيئاسنلا ةضبنلا
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 «,برغملاو ماشلا دالب لإ ةركفلا نايَرَسو .ةرما ؤملا يف اومهسأ

 .اهل ةيعقاولا جئاتنلاو «ةيكرت نع للضف

 :مالسالا ُْق ةيناملعلا مكح : سماخلا بايلا 2

 :نيلصف هتمسقو «ةلاسرلا باوبأ ةمتاخ وه نوكي نأ تيأر دقو
 ملاعلا يف ةيناملعلل له :ناونعب يديهمت لصف :لوألا

 مالسإلا نيب ةيرهوجلا قورفلا هيف تحضوأ ؟رربم يمالسإلا

 رربم يأ يفني امم .ًاعقاوو اخيراتو ةعيرشو ةديقع ةفرحملا ةينارصنلاو
 . فرحنملا بهذملا !ذه داريتسال ىلقع

 ةيناملعلا مكح هيف تنيب : مالسإلا يف ةيناملعلا مكح : يناثلا

 لإ هلإ ال» ةملكل يقيقحلا لولدملاو ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ ءوض ىلع
 نأ يه ةجيتنب كلذ نم تجرخو «(ةدابعلاو توغاطلا» يموهفمو (هللا

 :نيتهج نم مالسإلا عم قانتت ةيناملعلا

 ١ هللا لزنأ ام ريغب ا(ًمكح اهنوك .

 ًادروم كلذ يف لوقلا تلّصفو «هللا ةدابع يف ًاكرش اهنوك  ؟
 .فلسلا ءاملع لاوقأب ًادهشتسمو ثيداحألاو تايآلا نم ةلدألا

 ىتلا رئاعشلا ءادأ ةيرحب للعتلا ةهبش تشقان كلذ لالخ نمو
 ةاراجم نع ةعيرشلا روصق ةهبشو «ةيناملعلا ةمظنألا صضعب اهم حمست

 . ةرصاعملا ةايحلا بناوجب ةطاحإلاو يناسنإلا روطتلا

 دق اهل ةررقملا ةدملا ءاهتنا عم ةلاسرلا مجح مخضت نأ قحلاو
 قلعتي ام ايس ال  تاعوضوملا ضعب يف ليصفتلاو ةضافإلا نود الاح

 ةيليصفت سراهف عضو نود الاح امك . رصاعملا يمالسالا عقاولاب
 ةروصب ةلاسرلا نم ةدافإلا ىلع ءىراقلا نيعت تاعوضوملاو مالعألل

 مهتايرظن ضرع لالخ نم حضتي هلعلف مالعألاب فيرعتلا امأ «ىفوأ
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 يف مّلعلا فّرعأ دقو ةافولا ةنس ىلإ ةراشإلا ىلإ ةفاضإلاب مهئارآو

 .كلذ رمألا ىضتقا اذإ ةيشاحلا

 ههجول ًاصلاخ لمعلا اذه ىنم هللا لبقتي نأ وه هوجرأ ام لكو
 نم قيرطلا اذه كلسي نم ةعضاوتملا ةلواحملا هذبب عفني نأو «ميركلا
 .لماكتم ليصأ يمالسإ ركف ىلإ لصنل دعب

 هدعب نم ركشأل .هنمو هقيفوت ىلع ىلاعت هللا ركشأ ذإ يننإو
 ديمع ةداعسو «ةرونملا ةئيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر بئان ةليضف
 لكو . .ةلاسرلا هذه ىلع فرشملا ةليضفو «ةمركملا ةكمب ةعيرشلا ةيلك
 هلل دمحلا ِنَأ اناوعد رخآو ءاهنم ءيش يف روكشملا هدهجب َمَهْسَأ نم
 .نيملاعلا بر

 فلؤملا



 ,ةيزيلجنإلا يف (ةءهدلدععس) ةملكل ةئطاخ ةمحرت ةيناملعلا ظفل

 «ملعلا» ظفلب اه ةلصال ةملك يهو ,0"2ةيسنرفلاب (5ءوناهتاع) وأ

 . قالطإلا ىلع هتاقتشمو

 يملعلا بهذملاو (5كءعمعمع) هانعم ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا يق ملعلاف

 (5هنعدانق© يه ملعلا ىلإ ةبسنلاو (9(ءمهفكم) ةملك هيلع قلطن

 . ةيسنرفلا يف (5ءمانقوسع) وأ

 يف يأ «ةيبرعلا ةغللا يف ةيسايق ريغ نونلاو فلألا ةدايز نإ مث

 نيرخأتملا مالك يق 07 مث ًاعامس تءاج امنإو .بوسنلا مسالا

 «.. .ينارونو «ينامسجو .يناحور» :مهلوقك

 ,«ةيويندلا» وأ (ةينيداللا» يه .ةملكلل ةحيحصلا ةمجرتلاو

 هل ةلصالام وه صخأ ىنعمب ؟ لب ءبسحف ةيورخألا لباقيام ىنعمب ال

 .داضت ةقالع نيدلاب هتقالع تناكام وأ «نيدلاب

 مجاعملا هدروت يذلا فيرعتلا نم ةحيحصلا ةمجرتلا حضتتو
 :ةملكلل ةيبنجألا فراعملا رئاودو

 )١( قباسلا ردصملا .ناورج «يبرع : يسنرف مجعم ءزنكلا : #7١ .

 قباسلا ردصملا (؟) : 4؟١١5.

5١ 



 ةكرح ىه» :(5ءهناقشم) ةدام ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد لوقت

 ىلإ ةرخآلاب مامتهالا نم مههيجوتو سانلا فرص ىلإ فدب ةيعامتج

 .اهدحو ايندلا هذبم مامتهال

 يف ةديدش ةبغر ىطسولا روصعلا يف سانلا ىدل ناك هنأ كلذ
 هذه ةمواقم ينو .رخآلا مويلاو هللا يف لمأتلاو ايندلا نع فورعل
 ةعزنلا ةيمنت لالخ نم اهسفن ضرعت (ةءمداةعتوم) لا تقفط ةبغرل

 ديدشلا مهقلعت نورهظي ةضبنلا رصع يف سانلا أدب ثيح «ةيناسنإل
 هذه يف مهحماطم قيقحت ةيناكمإبو ةيرشبلاو ةيفاقثلا تازاجنالاب

 خيراتلا لالخ رارمتساب روطتي (ةعوماةمودم) لا ىلإ هاجتالا لظو

 , 29(ةيحيسملل ةداضمو نيدلل ةداضم ةكرح اهرابتعاب .هلك ثيدحل

 :اهسفن ةداملل ًاحرش .رتسبول «ديدجلا ملاعلا» سوماق لوقيو

 لعو .كلذ وحنو ,ةيويندلا تاهاجنإلا وأ ,ةيويندلا حورلا 1

 يأ ضفري (72011065) تاقيبطتلاو ءىدابملا نم ماظن : صوصخم ا

 . ةدابعلاو ناميإلا لاكشأ نم لكش

 نوؤش يف امل لخدال ةيسنكلا نوؤشلاو نيدلا نأب داقتعالا "<
  (©(ةماعلا ةيبرتلا ةصاخو «:ةلودلا

 : (ةءهنادم ةملكل ًاحرش دروفسكأ مجعم لوقيو

 ,ةينيداللا ةيبرتلا لثم :ًايحورالو ًاينيد سيل .يدام وأ ,يويند س ١١
 ةضفانملا ةموكحلا «ةينيداللا ةطلسلا «ةينيداللا ىقيسوملا وأ نفلا

 عمم. 8ماممماعم الما. 15 م. 9 ةفآ
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 قالخألل ًاساسأ نيدلا نوكي نأ يغبني ال هنأ لوقي يذلا يأرلا ل ؟
 , 2 (ةيبرتلاو

 (ةوهباقموم) : ةدام «ديدحلا ثلاثلا يلودلا مجعملا) لوقيو

 نيدلا نأ أدبم ىلع موقي صاخ نأش يأ يف وأ ةايحلا يف هاجتإ»
 هذه داعبتسا وأ  ةموكحلا يف لحخدتت ال نأ بجي ةينيدلا تارايتعالا وأ

 ةينيدالسلا ةسايسلا» ثم ينعت يهف ًادوصقم ًاداعبتسإ تارابتعالا

 . (ةموكحلا يف ةتحبلا

 بوجو ةركف ىلع سسؤم قالخألا ين يعامتجا ماظن يهود
 نماضتلاو ةرصاعملا ةايحلا تارابتعا ىلع ةيقلخلاو ةيكولسلا ميقلا مايق
 (ني . , 0( ددلا ىلإ رظنلا نود يعامتجالا

 «طسوألا قرشلا يف يف نيدلا» هباتك يف «يربرأ» قرشتسملا لوقيو

 :اهسفن ةملكلا نع

 اهلك ةيعضولاو يعيبطلا بهذملاو ةيناسنإلاو ةيملعلا ةيداملا نإ»
 نأ عمو ء.اكريمأو ابوروأل ةزيمم ةفص ةينيداللاو « ةينيدالل لاكشأ
 ةيفسلف ةغيص يأ ذختت مل اهنإف طسوألا قرشلا يف ةدوجوم اهرهاظم

 يف ةلودلا نع نيدلا لصف وه امل يسيئرلا جذومنلاو ؛ةددحم ةيبدأ وأ
 , "9 (ةيكرتلا ةيروهمج ا

 دلا لصف» وه ةرصاعملا ةيمالسإلا بتكلا يف عئاشلا ريبعتلاو

 يذلا ةيناملعلل لماكلا لولدملا يطعياال ةقيقحلا ين وهو ؛«ةلودلا نع
 ةلودلاب ةلص هل نوكيال دق يذلا كولسلا ىلعو دارفألا ىلع قبطني

 01م0 ىلع ومعمل انعم عمو طلع. ه6 كهيكيعمأ طصقلتمال : 5 )2

 اهب حاوويعوو ”!ارزعل لوسي 1مجعود ملل مممل طلاع: 3 ىب

 .ععلتوتمم ذم طع 8/1001 طومأ خللا خ1 ظ علال الثوأل 21 606-07 6)]

 فد



 نإف كلذلو .بوصأ ناكل «ةايحلا نع نيدلا لصف» اهنأ ليق ولو

 ءاوس «نيدلا ريغ ىلع ةايحلا ةماقا» وه ةيناملعلل حيحصلا لولدملا
 نم اهفقوم يف دارفألاوأ لودلا فلتخت مث .درفلل وأ ةمآلل ةبسنلاب

 تاعمتجملاك .هب حمست اهضعبف :دودحملا قيضلا هموهفمب نيدلا

 رنو»  ةلدتعملا ةيناملعلا) اهجهنم ىمستو «ةيلاربيللا ةيطارقميدلا
 لباقم كلذو  نيدللةيداعم ريغاهنكلو ةينيد ال تاعمتجم اهنأ يأ(عانوند#
 «نيدلل ةداضملا يأ ء(هما# هءانهتمدك  ةفرطتملا ةيناملعلا) ىمسيام

 .اهلكاشامو ةيعويشلا تاعمتجملا اهم نونعيو

 سيلام لكف ؛نييمسملا نيب قرفال مالسإلل ةبسنلاب هنأ يهدبو
 مالسإلاف «نيدلل داضم هتقيقح يف وهف تاقيبطتلاو ءىدابملا نم اينيد

 . ©)بنيب ةطساو الو ناعمتجي ال ناضيقن ةينيداللاو

 557 ص ةلاسرلا هذه نم سماخلا بابلا يف ةيناملعلا يف مالسإلا مكح ليصفت:رظنا (8)
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 لوالا بالا

 ابوروا ثند

 عانوا, تخليل
 كه

' 
 لوألا لص فلا

 ةكنيقعلا فيرست :٠ ًآلوأ

 ةيريكشلا كفيرنحت ٠ اين





 لوألا ل صقلا
7 

 - 'نبرممللا

-. 
 ةمدقم

 «داليملل لوألا نرقلا ذنم ينارصنلا نيدلا ةينثولا ابوروأ تفرع

 ماعلا اهيلإ رظني يتلا دئاقعلا كلتك ,ةيماس ةيقرش ةديقع هفصوب

 أيلو «ةمراص ةيلاثم ميلاعت اهنأ ىلع يروقيبألا ينامورلا
 « مهتارمعتسم يف تشفت يتلا ةلحنلا هذه ىلع ءاضقلا يف ادهج نامورلا

 نورقلا ةليط ليكنتلاو داهطضالا فونص كلذ قيقحتل اومدختساو
 ىلإ تّدأ  نآلا اهثحبل لاجم ال  ةيخيرات ًابابسأ نكلو «ىلوألا ةثالثلا
 عمج لوأ دقعل هتوعدو ديدحلا نيدلل «نيطنطسق» روطاربمألا قانتعا

 ةيحيسملا تنلعأ يذلا 0378 ةنس ةيقين عمجم وه يحيسم ينوكسم

 . ةينامورلا ةيروطاربمألل ةيمسر ةديقع هرثأ ىلع

 ةرطابأ ل
 ا ا

 لبق نم ةديدش ةيبذاجو قئاف لابقإب ديدحلا نيدلا يظح دقو

 بابسأب كلذ ليلعت ىلإ 2)نيخرؤملاب ادح امم «ةيروطاربمألا بوعش

 :ةيقيرغالا زاغلألا تاياور يف دجت دق كنإف :ىقيفوتلا رصنعلا ١
 دئاقعلا ينو «ةيدوهيلا ينو ءارتم ةصقو .2سيزيإ ةصق يفو

 ىلإ ةفاضإلاب ؛58 ص نوبول قئاقحلا ةايحو ؛ ج ءزليو «ةيناسنالا خيرات ملاعم :ًالثم رظنا (1)
 .«مالعأ تبثملا» لاجرو راكفأ



 سوقطك نويحيسملا هيف دقتعا ام لكل جذامغ :كاذنأ ىرخألا
 ,0©2لمحت يتلا ءارذعلاو عبي مث تومي يذلا هلإلاو ,ةراهطلا

 يوتشلا بالقنالا تالفحو عيبرلا تالفحو باسحلا مويو

 . ةكئالملاو نيسيدقلاو نيطايشلاو
 يفام ضيوعتل رخآ ملاع يف صالخ نم تدعو امب ةيحيسملا نإ ؟

 ةديدش ةديقع اهنأ تتبثأ .مالآو ملظو رقف نم ايندلا هذه

 ًاقيرط اهيف نوري ذإ «ةيعادتملا ةيروطاربمالا يف ةماعلل ةيبذاجلا
 ةنايد ةيحيسملا نأ انلوقف نذإو .هنوبحي ال ماع نم بورهلل ًابالخ
 ةحرصم ليجانألاو قداص لوق نيمولظملاو ءاطسبلاو ءافعضلا

 .كلذيب
 يفكت ديقعتلا نم ةجرد تغلب ةيحيسملل ةينيدلا دعاوقلا نإ " 

 نم نإف ثذإو «ةيفسلفلا لويملا يوذ نم الاجر بذتجت نأل

 يف تدحتا يتلا ةينيدلا اهدعاوق ةيحيسملل يئابغلا رصنلا لماوع

 .ةيقيرغالا ةيركفلا ديلاقتلاب ًايوق ًاداحتإ يناثلا نرقلا ةيابن

 ةيحيسملا روصع يف رمتسملا داهطضالا نع أشن يذلا لعفلا در 4

 ةففلا يوقي ةنيعم ةجرد غلبي امدنع داهطضالاو ىلوألا

 رثكأو ًاكسامت دشأ ةدحو ىلإ نيدهطضملا عفديو .ةدهطضملا
 , ماظن

 ةينامورلا ةلودلا ةجاح وهو مهم يسايس لماع كلذ ىلإ فاضي -
 . ةنمزملا ةيدئاقعلا تاعارصلا نم اهصلخت ةدحوم ةديقع ىلإ

 م#م ةنس ذنم ةيحيسملاب ابوروأ تناد دقف لاح ةيأ ىلعو

 لقألا ىلع وأ .يحيسم ملاع هنأ دقتعي نمل ىلإ يبرغلا ملاعلا لازامو

 هذه له :وه انه مهمل لاؤسلا نكل . . مايألا نم ًاموي كلذك ناك

 كلذ ليخت يرشبلا لايخلا نا لب ءةضحم ةفارخ اهنأ ىلع لدي ال ريطاسألا يف ءارذعلا لمح دورو (؟)
 .ةيها ةزجعم نوكتل  مالسلا اهيلع  ميرم يف ىلاعت هللا اهققح مث ةقراخ ةبوجعأ هنأ ىلع

 7١7--7١8. ص ءنتنرب نيرج :لاجرو راكفأ :رظنا ()
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 هدبع ىلع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا يحلإلا يحولا يه ةقنتعملا ةنايدلا

 هتدبعو ىلاعت هلل قحلا نيدلاب ابوروأ تناد له :رخآ ريبعتبو

 ةبقحلا ىلع ةصحاف ةعيرس ةرظن يقلي ثحاب وأ خرؤم يأ نإ

 رحبلا ضوح ةقطنم نأ ىريس - «ينارصنلا نيدلا داليم تدهش يتلا

 « ليئارسإ يب طابسأب ةصاخ ةقلغم ةنايد يو : ةيدوهيلا ةنايدلا 1

 اهنطومو 2« سدقم باسشتك اهل ةيوامس ةنايد اهنأب زيمتت اهنكل

 لسرأو حيسملا دلو ثيح .نيطسلف

 نهاكلا اهماوق ةميدق ةينثو ةديقع يهو :ةيئارتملا ةديقعلا  ؟

 قيرط نع هسفن ءادتفاب لإ ناسنإلل نضصالخ ال هنأ ى ىرت «حبذملاو

 .«©9ناهكلا ةطساوب ةلآلل نيبارقلا ميدقت

 يف ملاعلا نأ يف صخلتت ةيفسلف ةديقع يهو : ةثيدحلا ةينوطالفألا

 انع ةثالث نع ردص هريبدتو هنيوكت

 .لوألا يلزألا ءىشنملا (1)

 .هيبأ نم نبالا دلوتي امك هنم دلوت يذلا لقعلا (ب)

 لصتي يذلاو حاورألا عيمج هنم نوكتي يذلا حورلا جر

 اهبنطوم ناكو ,  لقعلا قيرط نع لوألا ءيشنملاب

 .ةيردنكسإلا

 ,7057/7 :ةيناسنإلا خيرات ملاعم :رظنا (4)

 854 : ةينارصتلا يف تارضاحم رظنا (6)

 9؟9



 :ةثالث ةحلآلا نأ اهمتادقتعم نمو :ةيرصملا ةينثولا -

 .سيياريسل ًانبا ناك يذلا ,سروح (أ)

 .سروح هسفن تقولا يف وه يذلا «سيياريس (ب)

 .©0سروح ةدلاو .سيزبإ (ج)

 :اهثدابم نمو «ةيمسرلا ةيروطاربمالا ةنايد :ةينامورلا ةينثولا  ه
 .(سوينروك «سرام ءريتبوج) :ثيلثتلا (أ)

 ءةيبوبرلا نوعدي ةرطابألا ناك ذإ .روطاربمألا ةدابع (ب)
 , ”9«ايتسنله اديلقت مكاحلا هيلأت ناكدو

 . ©اهتدابعو ليثامتلاو روصلا سيدقت (ج)

 ةهجولا نم ينعت يتلا «ةيقاورلا ةفسلفلا اهمهأ نم : ةيفسلف راكفأ 5

 تاياغلا ىمسأ تاذلا راكنإ دعتو ايندلا نع عاطقنالا : ةيلمعلا

 تناك يتلا ةيروقيبألا ةيحابإلا ةفسلفلا كلذب ةضقانم «ةليبنلا

 . ©0ينامورلا عمتجملا يف ةيشاف

 ةدحاوةديقع دئاقعلا هذه عومجم نم طبنتسن نأ انلواح اننأ ولو

 : مئاعد تس ىلع موقت ةديقعب انجرخل ةكرتشم

 ١ ةيدوهيلا ةاروتلاب ناميإلا .
 ؟"  .سانلاو هللا نيب ةطاسولاو صالخلاو ءادفلا داقتعا

 *  .ثيلثتلا

 .78 ىسوم ةمالس :ركفلا ةيرحو 7١8/7 :ةيناسنالا خيرات ملاعم رظنا (5)

 ةيقيرغالا» زاجياب هيتسنلملاو «.088/* :نوتلماه :ملاعلا خيراتو 737 : قباسلا ردصملا (97)

 . (ةثيدحلا

 . عباسلا لصفلا ٠١/ تنارويد :ةراضحلا ةصق رظنا (8)

 .ه84/8 ىملاعلا خيرات (6)



 .(يرشب لكش يف هلالا دسجت) لولحلا
 .ليثامتلاو روصلا سيدقت

 . (ةينابهرلا» ةايحلا نم بورهلا 5

 يه اهنأ ىرن تسلا مئاعدلا هذه ىلع اهيقلن ةرظن لوأ نمو
 ىلع ترطيس يلا هميلاعت بلو يسنكلا ينارصنلا نيدلا مئاعد اهنيعب
 ةجيتنلا هذهل ءرملا شهدي دقو .نمزلا نم ًاليوط ًاحدر يوروألا ركفلا
 يوامس نيد لوحتي نأ نكميأ :لءاستيو اهتحصب هميلست مغر

 نكمأ اذإو ؟ةبراضتم تاينثوو تافارخ نم بكرم جيزم ىلإ صلاخ
 فيك :هنم بجعأو ؟هذه لوحتلا ةيلمعب ماق يذلا نمف كلذ

 ؟لاحلا هذه ىلع يهو اهتبسنو اهمساب ةيحيسملا تظفتحا

 اع ةباجإلا نم اوصلخت دق يبرغلا ركفلا يخرؤم نم ريثكلا نإ

 نينيابتم نيمسق ينارصنلا نيدلا مهميسقتب تالؤاستلا هذه لثم
 :حيسملل ةبسنلا ىوس اههنيب طبار ال

 ١) (عوسي ةيحيسم) وأ «ةيلصألا ةيحيسملا .

 .(«سلوب ةيحيسم» وأ عةيمسرلا- ةيحييسملا ل *

 576١#( ةنس نم ءادتبا ةسينكلا اهترشن : يلا ةديقعلا هذبم نونعيو

 .ًافنآ هتابكرم ىلإ راشملا جيزملا يهو

 ةديقعلا  ةيقين سلجم يف ةرفاظلا ةيحيسملا نإ) :نتنرب لوقي
 ةيحيسمل ةفلاخملا لك ةفلاخم ملاعلا يف ةيروطاربمأ مظعأ يف  ةيمسرلا

 يئابغلا ريبعتلا ديدجلا دهعلا ربتعا ملا نأ ولو .ليلحلا يف نييحيسملا

 ميارلا نرقلا يعي نب , ا ًاعطق ا 1 م حرش ةيعديسملا ةديقعلا نع

 عبا رلأ يستحم يل 0 ةيححيسمأ نع فلتخ ١ 0 ! ة (ىذلا 1! ا

 , 23 0مناتب ةيسيسم نكت مل

  )6١١:لاجرو راكفأ /901.



 نأ يرورضلا نم» :لوقيف ءزليو يزيلجنإلا خرؤملا امأ
 ةماتلا ايقين ةيحيسم نيب ةقيمعلا قورفلا ىلإ ءىراقلا رظن تفلتسن
 ميلاعت نأ أ ًامات حضاولا نمف . . .يرصانلا عوسي ميلاعت نيبو روطتلا
 روهظب أدتبا يذلا ديدجلا زارطلا نم رم ةيوبن ميلاعت يرصانلا عوسي

 ًاسبح سدقم دبعم اهل نكي ملو ةيتونهك نكت مل يهو .نييناربعلا ءايبنألا

 ًابلق» اهنابرق ناكو ءسوقط الو رئاعش اهيدل نكي ملو .لكيه الو اهيلع
 ناكو .ظاعولا نم ةئيه اهيف ةديحولا ةئيهلا تناكو .اعشاخ ًاريسك

 عبارلا نرقلا ةيحيسم نأ ديب .ةظعوملا وه لمع نم اهيدلام سأر

 ةاونك  ليجانألا يف عوسي ميلاعتب تظفتحا نإو .نيوكتلا ةلماكلا

 لبق نم سانلل فولأم زارط نم ةيتونهك ةنايد اهبلص يف تناك اهل

 لمعلاو «ةقمنملا اهسوقط زكرم حبذملا ناكو .نينسلا فالآ ذنم

 سركتم سيدق هب رقي يذلا نابرقلا وه اهيف ةدابعلا يف يرهوجلا
 ةسواسقلاو هسمامشلا نم ةنوكم ةعرسب روطتت ةئيه اهو .سادقلل
 لحن هباشت ةيجراخ ةيدرأب ةيحيسملا تحشتا نئلو «ةفقاسألاو

 ركذن نأ انل دب الف ةيداع ريغ ةهباشم كدرم لعب وأ نومأ وأ سيياريس

 . (اهنايعأب ةديدج رهاظم اهل تناك اهسفن اهتناهك ىتح هنأ

 نأ ناكما اوركنأ نأ نيككشتملا باتكلا ةأرج نم غلب دقلو»

 ,2320(قالطالا ىلع ًايحيسم عوسي ىمسي

 فرعن نأ ديفملا نم نإف نيثحابلا ءاملعلا يأر وه اذه ناك اذإو

 روتكدلا هبتك ام أرقت نأ انبسحو «رمألا اذه يف ةسينكلا لاجر يأر

 ثيح ء«ارتلجنا رابحأ ربحو يربرتنك ةسينك فقسأ «لبمات مايلو»

 :لوقي

 :رظنا .ةيلك حيسملا دوجو ركنأ باتكلا ضعبو .597 09/5٠ :ةيناسنإلا خيرات ماعم )١١(
 ,ةيلإ تعتلي ال امم اذه نكلو 6145 : ةينارصنلا يف تارصاحت هللا ثتفتلب ال امم !ذه ءكلو ع4 : ةئئا صنلا لق تارضاحم

 ضن



 مدقي يذلا وه هدحو هللا نأ نظن نأ شحافلا أطخلا نم نإ»

 , "5 مابنم ربكألا طسقلا وأ ةنايدلا

 .دوصقم ريغ ًاوهس وأ ءريبكلا ربخلا نم ةتلف مالكلا اذه سيلو
 .اهخيرات عقاوو ةسينكلا ةديقع نع قداص حيرص ريبعت وه امو

 دق ابوروأ تناك اذإام فرعن نأ عيطتسن ءارآلا هذه ءوض ىلعو
 يذلا بكرملا تقنتعا وأ ءهللا نم ةاحوملا ةقحلا ةينارصنلا تقنتعا
 نم هوجرختساو «نيلوألا ةسينكلا ءابآ نم لبمات روتكدلا دادجأ هعنص
 . كاذنآ مهرصع يف ةدئاسلا دئاقعلا

 نم ةلسلس تبكترا دق ةسينكلا نأ ةررقملا قئاقحلا نم نإ
 ناو .ةيئابخ ةفصب اهنم ةقثلا عزنل اهدحأ ىفكي .ةعينشلا ءاطخألا
 ةيوبنلا هميلاعت ىلإو هيلإ ءيسي مل مالسلا هيلع حيسملا ءادعأ نم ًادحا
 سراحلا اهنأ معزتو هيلإ باستنالاب حجبتت يلا ةسينكلا تءاسأ اى

 «ىون يد تنوكيل» ناك دقلو .هل يعرشلا لثمملاو هئدابم ىلع نيمألا
 ءةيحيسملا ةنايدلا ىلإ ناسنإلا هفاضأام نإ» :لاق امدنع ًاقداص
 ىلإ ةفاضالاب ثلاثلا نرقلا ذنم تأدتبا يتلاو ءاهمدق يتلا تاريسفتلاو
 نيدحلملاو نييداملل مدق كلذ لك «ةيملعلا قئاقحلاب ثارتكالا مدع
 ,2359«نيدلا دض مهحافك يف ةدضاعملا لئالدلا ىوقأ

 ةسينكلا ىلع مجهتلا ثحبلا اذه يف انفادهأ نم سيلو ءاذه
 ىلع ابوروأ هتنلعا يذلا درمتلا ريربت كلذك الو اهتافرصت حضفو
 يتلا ةقيقحلا وه انفده نكل .ةسينكلا نايغط ىلع اهتروث ءانثا يف اهقلاخ
 تدعت «ةماع ةيناسنإ ةيضق ةيضقلا نأو ايسال .نمؤملا ةلاض يه

 1١ :نيدلاو ملعلا نيب ةلعتفملا ةوفجلا (17)
 215596 : نباسلا لإ ردصملا مترف

 نيرا



 نارين ل ةصاخ نيملسملا نحن انيلصو هلك ملاعلا لإ ابوروأ قاطن

 . مويلا ىلإ مالسإلا روهظ ذنم لب «ةيبيلصلا بورحلا ذنم ةئيسلا اهراثآ

 ةديقع ةيحيسملا فيرحت عوضوم ضرعتسنس ساسألا اذه ىلعو

 رداصملا ىلعو مهسفنأ ىراصنلا نيثحابلا ىلع ًاساسأ نيدمتعم ةعيرشو

 . ةيسنكلا



 ة:كتيقعلا فير :٠ الوأ
 همر

 :ةيهولألا ةيضق 1١(
 ةضيرعلا ةيفسلفلا تالضعملا ةعيلط يف يتأتل ةيهولألا ةيضق نإ

 قلعتي ام اهيسال .ةليوط ًانورق نيركفملاو ةفسالفلا ناهذأ تلغش يتلا
 لغوأف ءةفرحنملا تاروصتلا تتوافت ثيح .هتافصو هلإلا روصتب
 ةمهبملا زاغلألاو تايمعملا ةجرد ىلإ لصو ىتح ديرجتلا يف اهضعب
 تاقولخملاو تادامحلا ىوتسم ىلإ طبه ىتح ميسجتلا يف اهضعب لفسو
 امنأ الول لالضلاو طبختلا اذه نع ىنغ يف ةيرشبلا تناك دقو .ةهفاتلا
 نكت ملو ءاهقيرط ريغ نم ةقيقحلا غولب تلواحو اهسفن ىلع تقيض
 ةرطفلا تمهلتسا اهنأ ول ًاتاتب ةيضقلا هذه يف ضوخملا ىلإ ةجاحب
 ميلاعت ناهكلا تافيرحتو ةفسالفلا تاصرختب تلدبتساو .هسفن ىملإلا يحولا قيرط نم هللاب اهتفرعم تقتساو اهقامعأ يف ةنماكلا
 . مالسلاو ةالصلا مهيلع عايبنألا

 ةيضقلا هذه يف نيهئاتلا نم دحأل ًارذع سملتن نأ زاج ولو
 م نيذلل وأ ءةليوط تارتف يحولا اهنع عطقنا يتلا ممألل هانسمتلال
 نمم نوطبختملا ناك اذإ امأ .ءايبنألا راثآ نم ءيش ىلع مهنيعأ عقت
 يف جالدإلا هيلع اورثآ مهنكل ةقيقحلا رونب اومعني نأ نوعيطتسي
 1 كدينيحح مق راد اف ام امالعلا © 1 حاز اف «تاملظلا

 نين



 بتك بطلا ةذباهج نم املاع نأ ول ةحداف ةراسخلا نوكت مُكَل

 هب ثبع مداخلا نكل ,هظفحب همداخ ىصوأو هنف يف يملع ثحب عورأ

 . .ةفيخس تالبعزخ ىلإ هلوح ىتح فاضأو بطشو رخأو مدقف

 ميقتست ال يذلا يلإلا يحولا وه ثبعلا عوضوم ناك اذإ فيكف

 ؟ةرحخا الو ايند هاوسب حلصت الو ةايح هريغب

 لئاه ماكرب جعت ةئيب يف ثعب دق  مالسلا هيلع حيسملا نإ

 لّسرُم يبن يأك ءاجو  ًابيرق اهضعب انركذ تاينثولاو تافارخلا نم

 هقْلَس هيلإ اعد يذلا ديحوتلا ىلإ مهيدبمو ماكرلا اذه نم هموق ذقنيل

 ًاديهش مهيلع ناكو «مايق ريش هتمهمب ماق هنأ كشالو ءءايبنألا نم

 نم نابسحلا يف نكي ملام هعابتأ نم ثادح هلا فوت الف مهيف مادام

 . صوكنو فيرحت

 لب  نورق ةرشع ءاهز تقرغتسا يتلا فيرحتلا ةيلمعو

 ذاك نيح ةركبم تأدب -نآلا تح فقوتت م هنأ لوقن نأ عيطتسن

 سيل عوضومب تأدتبا اهنأ اك «ةايحلا ديق ىلع نولازيال نويراوحلا

 ىسيع انديس نأ عم «ةيهآ ةعيبط حيسملل نأب لوقلا وهو «نيهلاب
 يأ هنع ردصت مل» ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد فرتعت امك  مالسلا هيلع

 ناسنإلا رصنعلا نم ىلعأ رصنع نم وأ يملأ رصنع نم رم هنأ ديفت ىوعد

 . "0(كرتشملا

 يف ىلوطلا ديلا نأ ىلع  ملعن ايف  ةيخيراتلا رداصملا قفتتو

 ةفرحملا ةيحيسملا هيمست «نييراوحلا عابتأ نم رشبملل تناك فيرحتلا
 «ةرم لوأل حيسملا ةيهولأ عوضوم راثأ يذلا وهو :«لوسرلا سلوبا)

 ىوعدلا هذه تناكو كلذ نع ىلاعت 20”<2 (هللا نباد هنأ ًايعدم

 .ثيلثتلل ىلوألا ةرذبلا

 18 :ةلعتفملا ةوفجلا نع 9

 .58- 4 ١: حص همور لهأ ىلإ سلوب ةلاسر رظنا (؟)

 نأ



 : سلوب
 هتريس نم ودبي امك وهو «لؤاش» وه سلوبل يلصألا مسالا

 ميلاعت ذفني ناك هنأ رهظيو «ةيدئاقع ةيرقبع تاذ ةيرمأت ةيصخش
 دحأ ليئونامع هذاتسأ ناك ثيح ؛«نيردبناس» ايلعلا ةيدوهيلا ةمكحملا
 , ”اهئاضعأ

 ةأجف لوحت مث ,. «©نييحيسملا داهطضاب هتايح لوأ رهتشا دقو

 لنمو ,مظعألا يسنكلا بطقلاو ىلوألا ةيحيسملا ةيصخشلا حبصيل

 هب يظحام لثمب ةسينكلا خيرات يف دحأ ظحي مل نآلا ىلإ هروهظ
 اوفي نييبوروألا «نيركفملا رارحأو» نأ لإ .لالجإلاو سيدقتلا

 هامسأ ًاباتك فلا «ماتنب» يزيلجنالا بتاكلا نأ ىتح .هل مهتاودع

 امأ .«قئاقحلا ةايح» يف «نوبول فاتسوغ» هلثمو  .«سلوب ال عوسيا)

 ءىدابم» ناونعب ٌداصف دقع دقف  نيلدتعملا نم وهو  «زليو» خرؤملا

 :هيف لاق .(عوسي ميلاعت ىلإ تفيضأ

 نييرصعلا تاقنلا نم ريثك هدعي ميظع رخآ ملعم تقولل رهظو»

 «سلوب وأ .يسوسرطلا لؤاش وهو «ةيحيسملل يقيقحلا سسؤملا
 نوركتي ندع باتكلا نضعب ناك نإو دلوملا مدع ناك هنأ حجارلاو
 ًارحبتم ناك هنأ ديب .دوهيلا نم ةذتاسأ ىلع مّلعت هنأ يف ءارمالو !كلذ
 ىفسلفلا ريبعتلا قئارطب رثأتم وهو . . . ةينيلهلا ةيردنكسالا تايتوهال يف

 ةينيد ةيرظن بحاص ناك «نيقاورلا بيلاسأبو «ةيتسنليهلا سرادملل
 . .ليوط نمزب يرصانلا عوسيب عمسي نأ لبق سانلا ملعي اًلعمو
 ةبيجع تارابع لمعتسي وه ذإ ,ةيئارثملاب رثأت هنأ ًادج حجارلا نمو

 لبقتسمل مدقلا ذنم ططخت ةيفخ ةيدوبي ةمكحم نيردهتسلاو 86 :ةينارصنلا يف تارضاحم رظنا ()
 اهزاهجو اكريمأ يلاحلا اهرقمو .مهاوما بهو نييمالا قالخاو دئاقع ىلع ءاضقلل لمعتو دوهيلا

 .دوملتلا ميلاعت قفو ريسيف لمعلا اهجبنم امأ ؛اليهيك» ىمسي ىلعألا يميظنتلا
 5 م حص لسرلا لامعأ رظنا (5)

 انفي



 ًابنج ةعونتملا هلئاسر أرقي نم لكل حضتيو «ةيئارثملا تارابعلاب هبشلا

 ةزراب أ دب ال ةركذب ًاعيشم ناك هنعذ نأ ليجانألا عم بنج ىلإ

 صخشلا ةركف يهو الأ «ميلعتو لاوقأ نم عوسي نع لقن |هيف ةيوق
 عوسي هب رشب (ف . ةئيطخلا نع ةرافك هلل ًانابرق مدقي يذلا ةيحضلا

 ةنايدلا وهف ٍسلوب هملع ام امأ ةيناسنالا حورلل ًاديدج ًاداليم ناك

 ءاضرتسال ًابلط ءامدلا كفسو حبذملاو نماكلا ةنايد ,ةميدقلا

 .«هلالا

 عوصب هتقرعم ىقتسا هنأ دب الو ءطق عوسي سلوب ري لو ..:

 ءيشلا كردأ هنأ يلجلا نمو «نييلصألا ليمالتلا نم ًاعامس هميلاعتو

 لخدأ هنأ كيب «ديدحلا داليملاب صاخلا هأدبمو عوسي حور نم ريثكلا

 مهو نييرص 3 وهال م حرص يف ةركفل مهو نييرصانلا دجو هنأب كلذ .يتوهال ماظن يف ةركفلا هذه

 . 0(ةديقع ةيادب مهيدل نييحيسم مهكرتو ءاجرو جور

 ءانثتساب «سلوب اهفرع يتلا تافاقثلاو تاريثأتلا لك نآلا عدنلو

 مولعمو ءاهيف ًازحبتم ناك يتلا (ةيردنكسالا تايتوهال» يه اهنم ةدحاو

 ةينوطالفالا» ةامسملا ةيفسلفلا ةسردملا ىه تايتوهاللا هذه نأ

 ةركف ها لقن اهنعو «ةيثولاثلا اهتديقع ىلإ ًاقباس انرشأ يتلا «ةثيدحلا
 دأ يذلا ليدعتلاو «(لبق نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي» ثيلثتلا

 هدنع هلباقي اهيف لوألا يلزألا ءىشنملاف :طقف للكش ةينوطالفالا ىلع

 وسي هدنع هلباقي لوألا ء ءىشنملا نع دلوتملا لقعلاو بألا هللا

 دعبأ أطوش راس هنأ مث .(سدقلا حور» هلباقي يلكلا حورلاو «نبالا»

 نابرقلا لعجو .صالخلا ةركف ةيئارثملا نم ٠م راعتساف .كلذ نم

 ةريسملا تلمكأ ةسينكلا نإ مث .«نبالا» لالا مونقألا وه ةيحضلا

 اهيلع بلص ىلا ةبشخلا سيدقت ةركف صالخلا ةركف ىلإ تفاضأف

 الات وعمل : ةيناسنإلا خيرات ملاعم (عهز

 م



 ةجيتن ناكو ,ىرخألا رثأ يف ةدحاو عّدبلا تعباتت» اذكهو «صلخملا

 تحت .ةسوسحم ريغ نوكت داكت ةقيرطب ةيلصألا ميلاعتلا تنفد نأ كلذ
 , "27 (ةفولأملا تافاضإلا كلت

 «ةيفخلا عفاودلاو فادهألا نع رظنلا ضغبو «ةقيرطلا هذهب
 هنم مهرذح دق ناك |يف حيسملا عابتأ عقوأو ديحوتلا ةديقع سلوب مده
 دحأ مايقب ةقلطملا ةيعرشلا ةفصلا سلوب ميلاعت تبستكاو .ريذحت غلبأ
 لاق يذلاو «يراوحلا انحوي ىلإ بوسنملا عبارلا ليجنالا | ةباتكب هعابتأ
 : هنأ نوبيج هنع

 حيسملا عب رسيذأر هظأوايحيسمأريسفتةينوطالفال نوكلاةيرظنرسفا
 ثدحت يذلا (60809 لدم وأ «ةملكلا» هيف دسجت يذلا نايكلا وه

 2ءذبلا كلم هللا عم ناك يذلاو نوطالفأ ةنع «الك 0 انك .٠

 يتلا ىلوألا نورقلا ةثالثلا نأ ركذن نأ فاصنإلا نم هنأ ىلع
 عابتأ نيب ًامدتحم ًاعارص تدهش (ةقطرملا رصع» ةسينكلا اهيمست
 مو .«سويدألا مهسأر ىلعو ثيلثتلا ةركنم نيبو « سويسناثأو سلوب
 ةيلقأ اوناك مهغأ عم .ةيقين عمجم يف الإ نييثولاثلل يئابنلا رصنلا بتكي
 . هيف

 :نتنرب لوقي
 كولسلا نم ربكألا بناجلا تلمشف تاقطرحلا هذه تدتما دقو»

 نيب ةقالعلا لوح راث يذلا يئابنلا لدحلا لحخأت نأ عيطتسنو .دئاقعلاو

 ًاريخأو هلك ةقطرحهلا رصعل كاما بألا هلالا دحاولا هلالاو عوسي

 نم برقلاب ةيقين سلجم يف 978 ماع يف ةيمسرلا ةيحيسملا تلبق
 هللأ» ثولاثلاو . سويسناثأ هب ىدان ام وأ ثيلثتلا ةديقع ةينيطنطسقلا

 7.9/7 : قباسلا ردصملا (5)

 2511/1١ :ةيئامورلا ةيروطاربمالا لالحمضا 49

 نخل



 صاخشأ :ةديقعلا هذمل اقبط «سدقلا حورلاو «نبالا عوسيو ءبألا

 ةينادحو ةيحيسملا تيقبو ءاضيأ دحاو مهنكل ةثالث مهددع نويقيقح

 (2(تايضايرلا ىلع ومسي اهثيلثت
 هتسينكو سلوب ءارا مدطصت ةصاخ ةطقنلا هذه دنع ءانهو

 نأ يرشب لقع .يأ لواح امههمف .ًارشابم ًامادطصا لقعلاو ةرطفلاب

 نأ عم «ًاقالطإ عيطتسي ال هنإف ةثالث دحاولاو دحاو ةثالثلا نأ روصتي

 نبالاو بألا مساب» :ةالص لك يف نولوقي ةسينكلا عابتأ نم نييالملا

 .(دحاو هلإ سدقلا حورو

 ةعنقم ةباجإ هيطعت نأ ةسينكلا ىلع حلي يرشبلا لقعلا لظ دقل

 نأ قدصأ فيك :وهو لتاق يلخاد لاؤس نم اهب صلختي
 ال نس» كلذ نأ وه اًتاد رركتمل ةسينكلا در ناكف ؟1-1+1+
 . (هكاردإ لقعلا عيطتسي

 ةلمح هجاوي وهو (0*4) نيطسغوأ سيدقلا يأر ناك اذكه'

 ال ليجانألا يف ءاج ام لك نأ لاقو « يكيلوثاكلا ثيلثتلا ىلع سويرآ

 هب رمأ ناطلس لك نم ىوقأ اهناطلس نآل» هيف لداجي نأ لقعلل يغبني
 .(0(يرشبلا لقعل

 نأ ٍررقيل وهف )+١714(2 ينيوكألا اموت سيدقلا كلذكو

 يفف ءاهيلع ليلدتلا ىلع لقعلا ىوقي ال ناميإلا اهمدقي يتلا قئاقحل

 نأ نأ عيسي ال هنكلو .(8555ه500) هللا ةيهام روصتي نأ لقعلا ةعاطتس

 رقح ميناقألا يف ثيلثتلا ةديقع ىلع للد نمو « ميناقألا ثيلثت كردي

 . 23 2«ناميإلا نأش نم

 .لاجرو راكفأ (8)

 +5844/ ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظناو ملم :ليوطلا قيفوت «ةفسلفلاو نيدلا نيب عازتلا ةصق (9)

 دل

 .41/ : قباسلا ردصملا ع6



 يف «(دراليبأ» تاداقتنا هجاوت ىهو ةسيئكلا يأر ناك اذكهو
 هباتك قارحإ ررقو دراليبأ يأر نادأ يذلا يداليملا رشع يناثلا نرقلا
 الإو ةسينكلا يأر وه اذه لازي الو .2'')رانلا يف هديب هعضي نأو
 ؟كلذ ريغ لوقت : نأ اهناكمإ يف اذامف

 سوليساب سقلاف .يأرلا اذه ىلإ بهذت ةيقرشلا سئانكلا ىتح
 هكاردإ مدع نكلو ءانكاردإ قوف ثيلثتلا نع ميلعتلا اذه نا» :لوقي

 , (هلطبي ال

 بألا مساب ثولاثلا ةيمست نإ» :لوقي ديج قيفوت هليمزو
 انل زوجي ال ةيوامس ًارارسأو ةيحلا ًاقامعأ ربتعت سدقلا حورلاو نبالاو

 نم انراكفأ امل قصلن نأ وأ اهليلحت وأ اهكيكفت يف فسلفتن نأ

 , 2١ ؟2«انتايدنع

 الإ ةلكشملل لح عضت مل ةسينكلا نأ حضتي تاباجإلا هذه نم
 نأب بيجتف ثيلثتلا رس نع ةسينكلا لأسي لقعلاف ؛اهسفن ةلكشملا
 نايدألا نا :لوقي نأ لئاقلو «ديحولا رسلا ناك هنأ تيلايو «رس» اذه
 لقعلا عيطتسي ال قئاقح وأ تابيغم نم ولخت ال مالسإلا اهيف امب اهلك

 لقعلا مكحي ام نيب ًاقرن كانه نأ لوقلا اذه عفدي نكلو .اهكاردإ

 «مالسإلاو . هكاردإ لقعلا عيطتسي ال ام نيبو «ثيلثتلاك هتلاحتساب

 مكحي ام هيف سيلف 3 سيلف .لوألا نم اما ولخي هنإف ريخألا هيف ناك نإو

 , 05د هتلاحتساب لقعلا

 ةرغث اهسفن ىلع تحتف دق «ثيلثتلا ةديقعل اهيّنبتب .ةسينكلا نإ

 ) )1١قباسلا ردصملا : 88.

 1١ :ناجرم يدجي :ثولاث ما دحاو هللا (١؟)

 يف اهلثم تدجو مث ه 190/95 ةيجبنملا ةنسلل يلازغلا خيشلل ةيوفش ةرضاحم نم ةدافتسم (1)

 . 741 :ةيواحطلا حرش

 حل



 يسلوبلا نيدلا مده ىلإ اهالخ نم اوذفني نأ اهؤادعأ عيطتسي ةعساو

 ةيساسألا تاموقملا اهبارضاو ةديقعلا هذه تناكو .ةلوهسب يسنكلا

 (ةسدقملا بتكلل يخيراتلا دقنلا» راتسب رتست يذلا ينيداللا ركفلل

 باطقأ دحأ لوق درون نأ انه سأب الو ءرشع عباسلا نرقلا نم ءادتبا

 ةسينكلا هتمرح يذلا «نانير» ىسنرفلا فوسليفلا وهو ركفلا اذه

 ْ : هبتك ترظحو
 همهفي ناك امك .يقيقحلا حيسملا عوسي ميلعت مهفل يغبني هنا»

 هجو تهوش يتلا ةبذاكلا حورشلاو ريسافتلا كلت يف ثحبن نأ .وه

 «مالظلا نم ةفيثك ةقبط تحت راصبألا نع هتفخأ ىتح يحيسملا ميلعتلا

 ىلع هلمح لب «حيسملا ميلعت مهفي مل يذلا سلوب مايأ ىلإ انثحب عجريو
 . ميدقلا دهعلا ميلاعتو نييسيرفلا ديلاقت نم ريثكب هجزم مث رخخآ لمح
 تاعزانملاو لادجلا لوسر وأ ممألل ًالوسر ناك ,ىفخي ال امك «سلوبو

 لخدأف «هريغو ناتخلاك ةينيدلا ةيجراخلا رهاظملا ىلإ ليمي ناكو «ةينيدلا

 دوملتلا رهظ سلوب دهع نمو .هدسفأف ىحيسملا نيدلا ىلع هذه هلايمأ

 رسخف يقيقحلا يلصألا حيسملا ميلعت امأو .سئانكلا ميلاعتب فورعملا

 يتلا يحولا ةلسلس تاقلح ىدحإ حبصأ لب «ةيلامكلا ةيهلالا هتفص
 عيمج اهب ةكسمتسم او يلاحلا انرصع يف اهرخآو ملاعلا ءادتبا ذنم اهوأ

 نأ نود املا عوسي نوعدي نيرسفملاو حاّرُشلا كئلوأ ناو «سئانكلا

 يف تدرو لاوقأ ىلع مهاوعد يف نودنتسيو .ةجحلا كلذ ىلع اوميقي

 ءابا فيلاتو مهلئاسرو لسرلا لامعأو ءروبزلاو «ىسوم :رافسأ ةسمخ

 وه حيسملا نأ ىلع ةلالد لقأ لدت ال لاوقألا كلت نأ عم .ةسينكلا

 , "9 هنلا
 اذإو .ةقلغتسملا ةميقعلا ةروصلا هذبب فصتي ثيلثتلا ناك اذإو

 ةلضعملا هذه لح «عيطتست نلو ؛عطتست مل اهنأ ملعت ةسينكلا تناك

 .3718© :ةينارصنلا يف تارضاحم نع .(14)

 تو



 رارصالا اذه ٌمِلَف  لولح نم مدقت امب اهسفن يف ةعنتقم ريغ اهنأ لب -
 لوقعلا ىلع طلستلا ةوهش مأ ىمعألا ديلقتلا وهأ ؟ةديقعلا كلت ىلع

 ةسينكلا نكل .هيف ةيرم ال ءاهيلك وأ ,نيذه دحأ نإ ؟بولقلاو
 .اهحورشو ديدجلا دهعلا تاياور عبتت اهنأ ةمعاز .يرامت

 ىوعدلاب ىوعدلا ىلع لدتست ةسينكلا نأ «ةيناث ةرم دجن انهو
 يه ةسينكلا نأ مهداقتعال نورك امنإ ثيلثتلا يركنم نإف ءاهسفن
 ذكنيحو ءاهايانث نم أطخ هتمهف وأ ليجانألا صوصن ىلإ هتفاضأ يتلا

 ىأو ءاهنم اهلالدتسا ةحصو ليجانألا ةحص تابثإ ىلإ ةسينكلا | حاتحت

 .كلذ ا

 تمحقأ اهنأب ةسينكلا ىلع ثيلثتلا يركنم جاجتحا امأ
 .هغوسيام هل نإف ليجانألا بلص يف ثيلثتلا ىلع ةلادلا تارابعلا
 :هيلع ةلثمألا دحأ اذهو

 : تارابعلا هذه دجن ىلوألا انحوي ةلاسر نم سماخلا لصفلا يف

 حورلاو «ةملكلاو ,بألا :ةثالث مه ءامسلا يف نودهشي نيذلا نإ»
 مه ضرألا يف نودهشي نيذلاو دحاو مه ةثالثلا ءالؤهو .سدقلا

 نوققحملاف .«دحاولا يف مه ةئالثلاو .مدلاو .ءاملاو ءحورلا :ةثالث

 ىتحو ,كرالك مدآو زلوشو عاسرك لاثمأ ىراصنلا ءاملع نم
 دوهشلا نأو» :اذكه ةرابعلا لصأ نأ نوحجري ,نروه لثم نييصعتمل

 يدقتعم نأ ريغ .(مدلاو ءاملو حورلا مهو ةثالث نودهشي نيذل
 ىتح .«خلا . . .ةثالث ءامسلا يف مه» ةرابع اهيلإ اوفاضأ ثيلنتل
 .ثيلثتلا ىلع ةسينكلا ةلدأ نم فيلد ةفاضالا هذبم ةرابعلا تحيبصأ

 هذه مجرتي مل «رثول نترام» يسنكلا حلصملا نأ ءالؤه لوق ديؤي اممو
 , "9 اهيلإ ديدحلا دهعلا مجرت امدنع ةيناملألا ىلإ ةرابعل

 )١6( هللا ةمحر خيشلا قحلا راهظا رظنا : /581 759

 دو



 صوصن نم أطخ ثيلثتلا تمهف ةسيئنكلا نأ مهداقتعا امأو

 ةلئاقلا ليجانألا تارابع ضعب ليوأت نم هتطبنتساو ةسدقملا بتكلا

 ىلإ هبن دقو .هقباس نم ةوق لقأب سيلف ءاههابشأو هللا نبا» :(يأ»

 :لاقف «نتنرب نيرج كلذ

 ديدحلا دهعلا رداصمل يعيبطلا ريسفتلاب ذخأ اذإ ءرملا عيطتسيلا

 تارابعلا هذه لثم نأو طق ةيهولألا هسفنل عدي مل عوسي نأ معزي نأ

 و اذه تناك وأ ًازاجم تلمعتسا وأ ةفرحم تيور امنإ (هللا نباو يبأ يأ)

 , ©" 9عكاذ

 لئاسرلاو ليجانألا يف درو امب يأرلا اذه دييأت انيلع ريسيلا نمو

 مهيلع تارابعلا هذه قالطإ يف حيسملا عم سانلا رئاس كارشإ نم

 اهنم «ةريثك عضاوم يف كلذ ءاج تافصلا هذه هصاصتخا مدعو

 نم لكو «هللا نم دلو دقف حيسملا وه عوسي نأ نمؤي نم لك» ١
 دالوأ بحن اننأ فرعن اذهب .ًأضيأ هنم دولوملا بحي دلاولا بحي

 , 3 9هنلا

 ءانبأ مهنأل مالسلا يعناصل ىبوط» :حيسملا لوقي ىتم ليجنإ يف
 , ؟9©2(نوعدي هللا

 يذلا انابأ :اذكه متنأ اولص» :ذيمالتلل حيسملا لوقي ًاضيأ هيفو

 , 20# كمسا سدقتيل تاومسلا ىف

 نبا هب فرتعي سانلا مادق يب فرتعا نمو» : :اقول ليجنإ يف لوقي - 4

 ,2390(هللا ةكئالم مادقناسنإلا

 .31لال :لاجرو راكفأ (15)

 ١--". 1:8 حص ىلوألا انحوي ة'اسر 17

 :6 حص (14)
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 عم هيبأ دحم يف أي فوس ناسنالا نبا نأر» :هنع ىتم يفو ه

 (هتكئالم

 ًاعيمج سانلا فصت ةريثك ًاصوصن ديدجلا دهعلا يف دجن اذكه
 فصتو .ًاعطق يزاجم ىنعم وهو .هللا ءانبأ مهنأب  هريغو حيسملا
 درب حيسم ا نأشب اهنيب ضراعتلا ءرد نكميو «ناسنإلا نبا» هنأب حيسملا

 حيسملل نوكي ال كلذبو ءلصألا يه اأهنأل ةقيقحلا ىلإ زاجملا صوصن
 هتقلخ ةيحلالا ةردقلا نأ الإ .آالوسر هنوك ادع «ةزيم ةيأ مالسلا هيلع
 با رايز مأ نم

 ةلدتسم ةعطاسلا قئاقحلا هذه يف يرامت ةسينكلا نكلو

 ةقيقح نع بقني ثحابلا لعجي امم انحوي ليجنإ اسال . ليجانألاب
 .("”)اهريغو ةيضقلا هذه ىلع اهتيجح ىدمو اهتاذ ليجانألا

 ليج فير ب١

 .مالسأ هب هيلع يدوم ىلع ةازنلا ةاروتلل ذامكم ًادحاو ًاليجنإ ل مالسلا

 نأ اهداغم قحلا راهظا يف هللا همحر خيشلا اهركذ ةفيرط ةصق درون ثيلثتلا نع ثيدحلا ةبسانمب 5١

 له :هلأسو هتذمالتو سيسقلا سيسقلل قيدص رازف ءسيسق دي ىلع اورصنت صاخشأ ةثالث
 نع رئازلا هقيدص مامأ هلأسو مهدحأ ىعدتساو «معن لاق ؟ةيرورضلا دئاقعلا مهتملع
 نم دلوت يذلا يناثلاو «ءا ءامسلا يف يذلا مهدحأ ةثالث ةلآلا نأ ينتملع كنا :لاقف هتديقع

 نإ راص ام دعب يناثلا هلالا ىلع مامحلا ةروص يف لزن يذلا ثلاثلاو .ءارذعلا ميرم نطب
 نأ ينتملع كنا :باجأف هلأسو مهنم يناثلا ىعدتسا مث هدرطو سيسقلا بضغف ةنس نيثالث

 ىعدتسا مث .هدرطو كلذك بضغق .ناهلا يقابلاف مهنم دحاو بلصو ةثالث اوناك .ةحلالا

 تمهفو ًاديج ًاظفح ينتملع ام تظفح يالوماي ' لاقف هلأسو  ةثالثلا ىكذأ ناكو  ثلاثلا
 تامف مهتم دحاو بلص ةثالث ةهلالاو دحاو ةثالثلاو ةثالث دحاولا نأ حيسملا برلا لضفب اضف

 نآلا هلا الو ءدحاو مهخأل لكلا
 . هنيعب ثلاثلا ذيملتلا فقوم وه نييبرغلا نيفقثلا م مظعم فقوم نا مولعمو اذه
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 ينعي ناك امثإ .20"2(ليجنإلاب اونمآو اوبوتف هللا توكلم برتقاو نامزلا

 .هاوس رخآ ًائيشال ءلّرنملا ليجنإلا كلذ

 هظفحب هللا لمكت يذلا ديحولا باتكلا وه ميركلا نآرقلاو
 بتكلا امأ .(16-4) «نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ8 هسفنب

 :اهنيد ءالع ىلإ اهظفح لكو دقف ةقباسلا

 نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا اهلزنأ انإ#
 باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسأ

 اذه ظفحت نأ ةسينكلا ةدهع يف ناك دقف نذإ .444

 الو ثباع ثبع هسمي الف «ةيهلالا هتعبصو يوامسلا هصنب ليجنإلا

 ءاهبجاو يف تطرف  اهتداعك  ةسينكلا نيكل ,؛فرحم دن هيلع ءىرتجت
 ريغب هللا ىلع لوقلاو فيرحتلا باب نيضرغملل تحتف يتلا يه اهنإ لب
 * لع

 20 © هللا - م١ يدللا

 تاءافكلا يوذ نم مهر «ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يررع نإ

 اوغلابي وأ اوفرطتي مل  توهاللا اهنمو - تاصصختلا مظعم يف ةيلاعلا
 ةدحاو ةملك الو ءيش حيسملا ديسلا لامعأ نم قبي مل» هنأب لوقلا يف

 يملعلا ثحابلا هررقي نأ يغبني امع كلذب اوربع اغنإ لب .2”'2(ةبوتكم

 . ققدملا

 لاوقأ نم ًائيش ليجانألا ايابخ يف نأب نمؤن نيملسملا نحنو

 ىلع هانضرعول اننأل هب انمأ امنإو .حيسملا ىلإ قوثوم يخيرات دنسب
 ةحضاو امهنيب ةلصلا اندجول ,ةّنسلاو «نآرقلا» ظوفحملا يحلالا يحولا

 ثحبلا قئاقحب الإ فرتعي الو نآرقلاب نمؤي ال ٌنَم امأ

 151١. :صقرم (7؟١)

 .37 :ةلعتفملا ةوفحلا نع (؟5)
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 ةرئاد ةلوق لثم لوقيو اهتمرب ليجانألا ركني نأ ًابيرغ سيلف درجملا
 .هذه ةيناطيربلا فراعملا

 ثيح يداليملا لوألا نرقلا ىلإ دعنلو نيرصاعملا يأر عدنلو
 كرالك مدآ لوقي ؟دجن اذامف  حجرأو ىوقأ ليجنإلا دوجو لامتحا
 : ليجانألا يحراش دحأ

 نورقلا لوأ يف ةجئار تناك ةبذاكلا ةريثكلا ليجانألا نأ قّقح»
 ىلع اقول تجّيه (اذك) ةحيحص ريغلا لاوحألا هذه ةرثكو ةيحيسملا

 ليجانألا هذه نم نيعبس نم رثكأ ركذ دجويو «ليجنإلا ريرحت
 يرباف» ناكو «ةيقاب ليجانألا هذه نم ةريثكلا ءازجألاو «ةبذاكلا

 ,©29(تادلجم ثالث يف اهعّبطو ةبذاكلا ليجانألا عَمَح «سويس

 يف لازت.ال ةيحيسملاو .نيعبس ىلإ دحاو نم ددعلا زفق اذكه
 ىرتاي ليجانألا هذه يأف ءهليجنإ ةباتك ىلإ اقول عفد امم ءاهدهم
 لزني مل هللا نأب نيملسم انمدام حيسملا ىلإ ىحوملا يقيقحلا ليجنإلا
 ؟ًادحاو ٌاليجنإ الإ هيلإ

 مده يتلا ةرّينلا ةقيقحلا ىلإ قيرطلا انل حسفيل هسفن اقول نإ
 .اهم قطنت هليجنإ ةمدقم يذ يه اهو  هليجنإ اهنمو اهلك ليجانألا

 ةصق فيلأتب اوذخأ دق نوريثك ناك اذإ» :ةمدقملا يف اقول لوقي

 نينياعم ءدبلا ذنم اوناك نيذلا انيلإ اهملس املك اندنع ةنقيتملا رومألا يف
 لوألا نم ءيش لك تعبتت دق ذإ ءًاضيأ انأ تيأر ؛ةملكلل ًامادخو
 ةحص فرعتل سليفوات زيزعلا اهمأ يلاوتلا ىلع كيلإ بتكأ نأ «قيقدتب
 ,("9يمهب تملع يذلا مالكلا

 .188 :لقون قزارلادبع/ًايبن ًالوسر دمحم رظناو ,197 :قحلا راهظا (7*)
 0١ :حص (؟55)

 ال



 نم يحو قداصلا هليجنإ الو ةبذاكلا نوعبسلا الف اذه ىلعو

 اهبتكي صصقو ريس لكلا لب .حيسملا ىلإ بوسنم وه اهدحأ الو هللا
 اوأر يذلا مهفالسأ نم اهوعمس اك هتوعدو هتايح نع حيسملا عابتأ

 فاتسرغ يسنرفلا فوسليفلا ةرابع انرعتسا ولو .هومدخو حيسملا

 : ليجانألا نع انلقل نوبول

 اهطسب يتلا ةققحملا ريغ تايركذلاو ماهوألا نم ةعومجم يه»

 ةهج نم «ليجانألاب ةيمالسإلا بتكلا هبشأ نإ .2"*«اهيفلؤم لايخ

 لاح يأب نكمي لهف . .ةريسلا بتك يه ٠ ءاهتوبث ةهج نم ال اهعوضوم
 نإ ؟هللا نم لزنم يحو الاثم ماشه نبا ةريس نأب لوقلا لاوحألا نم

 ىلإ اهتبسنب عوطقم ماشه نبا ةريسو فيكف .ًالقعو ًاعرش لاحمل اذه

 ةظوفحمو ملسو هيلع هللا ىلص ةريسلا بحاصب دنسلا ةلصتمو اهفلؤم
 |ىك «ليجانألا يف لاحلا وه | ,تامجرتلا اهرواعتت ل «يبرعلا اهلصأب

 «قيقدتلاو ثحبلا اهرقأ امنإو ةيتونهك وأ ةينوناق ةطلسب ضرفت مل اهنأ
 نوثحابلا دتعي ال عرولاو ةدابعلا ةورذ اوغلب نيملسم ءاملع نم مكو

 رفوتت ل يملعلا قيقحتلا طورش نأل ءيشب مهتاياور نم نوملسملا

 رهاظتي دباع وأ ةعموص يف عطقني بهار داكي الف ةسينكلا امأ « مهيف

 بقل هحنمتو «(«(سدقلا حورلاب ءولمت» هنأ لوقت ىتح حيسملا بحب

 نيب نم لطابلا هيتأيال (ًهلم ًايحو همالك ٌدعتو «(«سيدق» وأ «لوسر»

 ةئم ةسينكلا ىدل نوكي نأ ًابيرغ سيلف كلذلو .هفلخ نم الو هيدي

 ةمّلسم اياضق  هتالع ىلع مهمالك ذخؤي 2©"*ًالوسر نورشعو
 . ليجانألا سدقت اك ءمهلئاسر سدقتو

 ًاليجنإ نوعبس :ىلوألا ةثالثلا اهنورق يف ةيحيسملا ةليصح كلت

  #5١:قئاقحلا ةايحا 5037
 م - 152م7

 ١. :حص ديدحلا دهعلا نم لسرلا لامعأ رظنا 0
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 .ليجانأ فّلأ نم مهنم .ًالوسر نورشعو ةئمو .ًاضعب اهضعب بذكي
 ظفح نم (ظعي) زركي ناك نم مهنمو .لئاسر بتك نم مهغنمو
 ةيساسأ اياضق يف فلتخت رصح لا نع لجت قرفو فئاوطو . .هتامولعمو

 «ةزرابلا خيراتلا ملاعم نم العم لثمي ("”0) ماع ناكو ,ةيمهألا ةغلاب
 خيرات يف ةديدج ةحفص هب تئدتبا يذلا ةيقين عمجم دّقع هيفف
 ءرملا هدنع فقي نأ قحتسيل عمجملا اذه نأو .ةيملاعلا تانايدلا
 .ًاليوط

 |يسال  ةصاخ طورش هيف رفوتت نأ بجي رمثؤم وأ عمجم يأ نإ
 :طورشلا هذه بجوأ نمو  ًاينيد ناك اذإ

 ةغيص وأ هلامعأ لودج يف ءاوس «.ةرظانملاو ثحبلا ةيرح ١
 نيعمتجملا قلع صرفت ةرشأق تنانشه لوحت راق .ةنارارق .٠ همسأأ اع 5ث > 2 جاف هللانهش نركب كلمن مثااا ةدطهئس 5 نجاحا

 .تناك امم هنيعب ًارارق وأ ًاعوضوم

 ًافده قحلل لوصولا نوكي نأب ء.مهافتلا حورو دصقلا ةهازن  ؟

 .رارصإ وأ بصعت نودب نيعمتجملا نيب ًاكرتشم
 ةضرع اهنأب اهيررقم فارتعا عم ةيقطنمو ةغئاس تارارق ذاختإ " 

 دادبتسالاب مهماهتا زاج الإو «شاقنلل ةلباقو باوصلاو أطخلل
 / . يركفلا

 عمجملا اذه يف ًايلك ةدوقفم  فسألا عم طورشلا هذهو
 :(سدقملا»

 .مهسفنأ ةفقاسألا نم ًاعبان ًايتاذ هداقعنا ببس نكي مل  ًالوأف
 .هداقعنا ىلإ اعد يذلا وه «نيطنطسق» ينامورلا روطاربمالا نإ لب

 , 99 توملا شارف ىلع وهو دّمُع نأ ىلإ ًاينثو لظ ينثو لجر وهو

 ةكراطبلا نم نوعبرأو ةينامثو نافلأ عمجملا رضح  ًايناثو

 0514/١. نوبيج :ةينامورلا ةيروطاربمالا لالحمضا رظنأ (70
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 :ناتقرف اهزربأ «ةرحانتم ًاعّيِشو بهاذم نولثمي ةفقاسألاو

 مهددع ناكو «سويرأ عابتأ .نوعدي اى .نودحوملا ١

 ةئمثالث يلاوح مهددع ناكو .«سلوب عابتأ .نويثولاثلا  ؟

 .ًاوضع رشع ةينامثو

 ةوق لثمت اهمتاذ دح يف هذهو «ةيثولاث نيطنطسق ةينثو نأ مولعمو

 ةينامثو ةئمثالثلا عمج هنأ كلذ ىلإ فيضأ اذإ فيكف .نييثولاثلل ةيونعم

 هفيسو همتاخ ذخأو مهطسو يف سلجو صاخ سلجم يف ًافقسأ رشع
 »2 . يكلمت ىلع مويلا مكتطلس دق) :لاقو مهيلإ هملسو

 ةاعدو نيطنطسقل زيحتلاب عمجلا تارارق فتكت ل - ًاثلاثو
 نامرحلاو «تارارقلا هذه فلاخي نم تمرحو تنعل لب «ثيلثتلا

 . '"*ةيحيسملا يف ريبكلا اهمجح اهل ةبوقع

 وهو .ليجانألا نأشب هذختا يذلا رارقلا عمجملا تارارق زربأو

 «ىتم» ل ةبوسنملا ةعبرألا ليجانألا يه ةحيحصلا ةدمتعملا ليجانألا نأ
 هتءارق مرحت بوذكم فيزمف اهادعام امأو .«انحوي «.صقرم ءاقول

 .خيراتلاو نيدلا قحب رئاج رارق كش الب اذهو .هتدابإو هقرح بجيو
 ةيلوؤسم .ةصاخ رارقلا اذه وأ .عمجملا لمحي نأ ءرملا عيطتسيو

 هذه ىلإ رظانلا نأو اميسال ءلّزنملا ليجنإلا نم ةيلصألا ةخسنلا عايض

 تسيل اهنأ دكؤيام يعوضوملاو يلكشلا داضتلا نم اهنيب دجي ليجانألا

 .مالسلا هيلع حيسملل ةقداص ةريس تسيل لب ءأيحو

 دكا دقو ١44 :ةينارصنلا يف تارضاحم :قيرطبلا نبا نع ةرهزوبأ خيشلا هلقن ام رظنا (؟8)

 .57ا//51؟١5/1 :ةوقلاب هتارارقل هضرفو رمؤملا يف رشابملا نيطنطسق لخدت نوبيج
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 ءادبإ مدع عم ًافلؤم نيعبس نيب نم تافلؤم ةعبرأ رايتخا نإ
 فلصلاو ةنوعرلا حور نع ربعي .يرسق ءارجإ ول كلذ رربت بابسأ
 سيلف كلذلو ءاهخيرات نم ةبقح ةيأ يف ةسينكلا نع اكفني ل نيذللا

 تيلو .ولغلاو فرطتلا كلذ لثمب اهئانبأ نم نوقاعلا اهلماعي نأ
 اهسفن ةعبرألا ليجانألا ظفحت مل ةسينكلا نكل ءاذه ىلع رصتقا 0
 يف لخد ةرطابألل ناكو ءاهعابتأ ىلع اهتضرف نأ دعب فيرحتلا نم
 لوقي .كلذ يف ةسينكلا اودلق امإف مهيلع مول الو .فيرحتلا اذه
 : ليجانألا يرسفم دحأ .( ردنال»

 تسيل اهنأب اهيفنصم ةلاهج لجأل ةسدقملا ليجانألا ىلع مكح»
 اًمكاح «ةلاسم» اهيف ناك يتلا مايألا يف سويطسانأ ناطلسلا رمأب ةنسح
 غلاب فارتعا لوقلا اذهو .؟* *)(ىرخأ ةرم تححصف ةينيطنطسقلا يف

 : ةيخرات قئاقح ثالث ررقي وهف ؛ةروطخلا

 عبارلا نرقلا ىتح كلذك اولظو .نولوهجم ليجانألا يفلؤم نأ ١
 . يداليملا

 ليجانألا هل تضرعت اهيف ادي مهلويمو ماكحلا ءاوهأل نأ  ؟

 روعش نود ليجانألا يف سرامي لظ ليدعتلاو ريوحتلا نأ *" 
 ةمحر) خيشلا دروأ دقو . فولأم يداع هنأ ىلع لدي امن .جرحلاب
 يف ةدايزلاب فيرحتلا ىلع ًادهاش نيعبرأو ةسمح «يدنهلا هللا
 اهنم ًادحاو راتخن .تافارتعالاو قئاثولاب ةمعدم «ليجانألا

 نم ةيآ ةرشع ىدحاو عباسلا بابلا نم نوسمخلاو ةثلاثلا ةيآلا»

 .؟95 :قحلا راهظا (5ة)



 ةيقاحلا يف نروه لاق (ةفاضم) ةيقاحلإ انحوي ليجنإ نم نماثلا بابلا

 نم نورخآلاو . . . و سيتوركو ازيبو نيولاكو سمزارأ :تايآلا هذه

 هذه قدص نوملسيال زجوكو سنيفنو مهركذ نيذلا نيفنصملا
 :لاق مث . .«تايأآلا

 اذه ىلع ًاحورش اوبتك يسنونو تكلف ويهتو متس زيارك»
 بتكو .مهحورش يف اهولقن ام لب ,تايآلا هذه اوحرش اف «ليجنإلا

 ولو تايآلا هذبب اكسمت امو ةفعلاو انزلا باب يف نرب ياسو نيلوترت
 .«ًانيقي اهب اكسمت وأ اركذل ايهخسن يف تايآلا هذه تناك

 بابلا لوأ ىلع ضرتعا ءامدقلا ضعب» :كلتاك دراو لاقو

 ةيقاحلإ تايآلا هذه نأب نترون مكحو انحوي ليجنإ نم نماثلا
 , 27”)«انيقي

 ءاهتفاضإ ىلع عامجإ كانه نوكي داكي «ةرقف ةرشع اننثا هذهف

 هللا مالك نيب لصاف دح انيدل سيلف .كلذ يف ةبارغ الو «ريثك اهريغو
 مالك نم حيبسملا مالك هب فرعي طباض كانه سيل لب «رشبلا مالكو

 مظعأ نأ ةجرد ىلإ ليجانألا يف ةرقف لك ىلع دراو كشلاف ءهريغ

 . كلذ ىوسب يملعلا ثحابلا عانقإ عيطتسي ال ال نيبصعتملا

 .7514 :قحلا راهظا مدر
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 ةجريكشلا ريحت ٠ اًياث

 :ةلودلا نع نيدلا لصف
 :نيتمدقمب هل ءىطون نأ عوضوملا اذه يف ضونملا لبق انب نسحي
 . هتامازتلاو هتعيبط مورلا رظن يف نيدلا نع :ىلوألا

 ةأايحلا عقاو يف اهقيبطت ىدمو ةيليجنإلا ةعيرشلا ةلاح نع : ةيناثلاو

 .ًايمسر مورلا اهقنتعي نأ لبق

 :نامورلا رظن ف نيدلا - الوأ

 ضيبألا سنجلا يأ) ينامورلا عمتجملا نإ لوقن نأ عيطتسن
 اهم نمؤي ةدحاو ةفسلف الو هب دبعتي دحوم نيد هل نكي مل (رمعتسملا
 ؛ءاحنألا ةفلتخم ناولألا ةددعتم ةحلاك ةيلهاج ريجايد يف ًاقراغ ناك لب
 ةهلآلا ليئامق مدختو ةينثولا هدايعأ يف بعشلا كراشت ةمكاحلا ةقبطلاف
 طلستلل ةمراعلا ةوهشلا ريغب عقاولا يف نيدتال اهنأ ديب «ةريثكلا
 روطاربمالا نأو اميسال .ةكلمملا يسركب ظافتحالا يف ةحماجلا ةبغرلاو
 .بعشلا هدبعي «أها» ناك هسفن

 ةيقاورلا ةسردملا عابتأ اهنم «ةقرفتم تاتشأف ةفقثملا ةقبطلا امأ

 ةطرفملا ةيدوقيبألا ةسردملا وديرم اهنمو .«فوصتلاو ديرجتلا يف ةلغوملا

 ننوإ



 تاينثولاو تافسلفلاب ةرثأتم ىرحأ سرادمو «تايسحلاو ةيميهبلا يف

 . اهراكفأو اهتاروصت يف ةيقيرغالا

 نكل نيدتلا ىلإ ليمت اهترطفب يهف بعشلا نم ةماعلا ةقبط امأ
 ةقثلا اهادقفأ ,ةفسالفلا نيب ريرملا عارصلاو ةلآلا نيب نمزملا رحانتلا

 يعادل ةباجتسالا ترثاف ءاهتلمجب ةيفسلفلاو ةينيدلا ثادقتعملا يف

 . ةيسحلا عتملا قف قارغإلاو ةيدسحلا تاذلملا ىلإ عايصنالاو ىوهلا

 مهلعجي ًايدج ًاقانتعا ًانيد اوقنتعي مل مورلا نأ لوقلا ةصالخو
 مهل ناك معن ةدحو هنم مهتايح ماظنو مهدئاقعو مهتاروصت نودمتسي

 تافارخلل ةيحاش ةاكاحجم قىوس نكت مل» ةيديلقت ةهأ اهنكلو ةحلا

 فرعلل ًاظفح اهدوجو نع تكس ًاحابشأ تناك دقل « ةينانويلا

 ةايحلا رومأ يف لحخدتلاب طق امل حمسي نكي مو يعامتجالا

 , 0(ةيقيقحلا

 ًايدام ًاعمتجم ناك ينامورلا عمتجملا نأب مزجن نأ عيطتسن هيلعو

 هتايح عقاو نيبو تناك ايأ  هتادقتعم نيب ةداح ةلزع يناعي ًاينيدال

 . لمعلا

 ةايحلا ماظنو نيدلا نيب قيمعلا لاصفنالا نع (ورسيس» ربع دقو

 ليثمتلا رود يف نودشني نولثمملا ناكال» :هلوقب نامورلا دنع ماعلا
 سانلا اهيلإ يغصي ايندلا رومأ يف محل لخدال ةلآلا نأ اهانعم ًاتايبأ

 , 9(ةبغر لكب اهنوعمسيو

 نودبعي ناك نينثولا مورلا نإ» :«نيطسغوأ» بهارلا لوقيو

 اذه سيل ..20(ليثمتلا رود يف مهم نوأزهو دباعملا يف مهتهلأ

 ."8 :دسأ دمحم :قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا (1)

 . 751 :ىودنلا :نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام (” .7)

 نإ



 ةوعد ألملا ىلع نلعيل  داليملا لبق (4 ق) روقيبأ نأ لب .بسحف
 :لوقي وهف .ةحيرص ةيناملع

 مهنإ معن ءرشبلا يب رومأب مهسفنأ نولغشيال ةهلآلا نإ»

 لئاسم نأ ديب(!) صاخشأللرخآل نأ نم نورهظي مهنأل نودوجوم
 باقعب نونعي مهنأ ىلع لدت ةمالع نمامو .مهينعت ال يضرألا ملاعلا
 اذه يف هارنام عم اذه مهلخدت داقتعا نكميأ ؛حلاصلا ةباثإو مثآلا
 ؟ملاعلا

 قحس لهف .هديعم ىلع قعاوصلاب نآلا لسري ريتيبوج نإ»

 ؟«هب فدجي يذلا روقيبأ

 مهنوؤشب لإ نومتهي الو ملاوعلا نع ًاديعب نوشيعي ةهلآلا نإ»
 لاثملا اذهب اننوظعيو ءادعس ءامكح نوشيعي مهنإ .انرومأ مهينعت الف
 ريغ ءاهب ىدتقي ايلع لثُمَك مهظعنلف هلاونم ىلع ريسن نأ بجي يذلا

 نم نوديريال مف ءانم هنوديري امب انسفنأ لغشن الأ انيلع بجي هنأ
 .2«2(انوحن نولعفي (ك مهوحن لعفنلف لاب اننوريعي ال مه ًائيش

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا هيف روقيبأ عم كرتشت ةهلآلل روصتلا اذه
 هلالل ءىطاخلا روصتلا اذه نع أشني نأ ًادج يعيبطلا نمو «نامورلا
 امو .هقلاخخ هاجت قولخملا بجاوو ةايحلا يف نيدلا ةمهمل ءىطاخ رّوصت
 ناك دف «نامورلا دنع ةايحلا ةعيبطل كرتشملا روصتلا وه عارصلا ناك
 ىلع مهلاطبأ عراصتي امك ءاضفلا يف عراصتت يهو ةحلآلا نوروصتي

 نأ همه لك لب روهمجلل عرشي نأ لطبلا نأش نم سيلو «ةبلحلا
 .ًاروصنم ًارفاظ ةبلخلا نم جرخي

 ناك دقف ءًائيش محل عرشتل نكت ل اهعبطب نامورلا ةحلا نأ امبو

 .59 :نوسرك ,ةفسالفلاو ةيقالخالا ةلكشملا (4)

 كنز



 ةيسايسلا ةايحلا مظن عضو ةمهمب نوهلأتم رشب موقي نأ يرورضلا نم

 دوجولا ىلإ زرب ءالؤه دوهجل ةجيتنو «ةلودلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
 ىلإ هدادتما ىلع وأ هيلع شيعت ابوروا لازت ال يذلا «ينامورلا نوناقلا»

 دقف  تدجو نإ ةماعلا بادآلا نيناوقو ةيقالخألا مظنلا امأ «مويلا

 . ةضحم ةيروقيبأ تناك

 يف هل ريثأت ال درحي ينادجو نيد هنكل نيد نامورلل ناك اذكهو

 نوؤش نم مظني الو «ةنيعم ةيقلخ تامازتلا ضرفي الو لمعلا كولسلا

 ةخسن ةينامورلا ةيروطاربمالا نأ لوقن داكنل اننإ ىتح ًائيش ةايحلا

 .مويلا ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نم ةميدق

 ىلإ ةلحن. نم جرخي  مويلا يكريمألاك  ينامورلا درفلا ناك
 ةيلمعلا هتايح ىلع أرطي نأ نود هضيقن ىلإ أدبم نم لقتنيو «ىرخأ
 ةديقعو ةدرجم ةركف هرظن يف نيدلاف رييغت يأ يصخشلا هكولسو

 .بسحف ةينادجو

 :م "108 ةنس ىلإ ةيلي ةيليجنإلا ةعيرشلا ةلاح ًايناث

 رخآ اًتح وه الو هللا هلرنأ يوامسا باتك لوأ ليجنإلا سيل

 تهتناو نورقب حيسملا لبق تأدتبا بتك ةعومجم نم دحاو وهف «باتك

 .ملسو هيلع هللا ىلص متاخلا لوسرلا ىلع لّزنملا متاخلا باتكلاب

 نآرقلا يف ىلاعت هللا اهنيب هلازنإ ةياغو يوامسلا باتكلا ةمهمو

 نييبنلا هللا ثعبف ةدححاو ةمأ سانلا ناك :نايب حضوأ ميركلا

 يف نمانلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو نيرشبم

 هقيبطتو فالتخا لك يف باتكلاب مكحلاف 7١(« . *) هيف اوفلتخا
 ةمظنألاو نيناوقلاو ميقلا لك دادمتساو ةايحلا يحانم نم ىحنم لك يف

 ةيوامسلا بتكلاو ءهلازنإ نم دوصقملا ضرغلا وه هنم تاعيرشتلاو

 دحاو اهزنم نأ ىلإ رظنلاب دحاو باتك ةيآلا يف اك يه
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 ديحوت يه ًادبأ فلتخت ال ةدحاو ةقيقح ريرقت وهو .دحاو اهعوضومو

 ةاروتلا تناك اذكه «ةدابعلل لماشلا عساولا ىنعملاب هدحو هتدابعو هللا

 «ءيش لكل ًاليصفتو ةظعوم ءيش لك نم حاولألا يف هل انبتكوإ#

 نم لودلا هذه كولم ضعب ناكو رصعلا كلذ يف ةلودلا صئاصخ

 نوميقيو هللا لزنأ امب نومكحي ءايبنأ مالسلا !مههيلع ناميلسو دواد لاثمأ
 ًاجاهنم لظت نأ هللا ءاشام ةاروتلا تلظو .هرمأو هعرش ىلع اهلك ةايحلا
 نوينابرلاو اوداه نيل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحيإ» ةعيرشو
 هتاروصت دمتسي نأ بم نمؤملل روج ناك اف (598:8) .«رابحألاو

 .اهاوس نم هتاعيرشتو هكولسالو هراكفأو

 ذارحتا وهف اذه فلاخي امم ليئارسإ ىنب ةايح يف عقو ام امأ

 ىلإ لوسر» مالسلا هيلع ىسيع ءاج مث , هتعيرش ةليقت الو هللا هرقي ال

 نم ٌجوعاام ميقيو دسفام حلصيل مهلسر رخآ وهو ««ليئارسإ ينب
 هللا ديحوت :تباثلا لصألا ىلإ مهدريلو ءدوهيلا قالخأو دئاقع

 هجبنم عابتاو هعرش ميكحتب هدحو هتدابعو

 ًاخسان نكي ملف .ةصاخ ليئارسإ ينب ىلإ ثوعبم هنأ امبو

 هيدي نيب امل ًاقدصم ليجنالا ناكو ايه مم ناك امنإو ىسوم ةعيرشل

 .(©هيلع ًانميهم نكي مل نإو

 تاعيرشتلا ضعب نم فيفختلا ليجنإلا ةعيرش يف ديدحلا ناكو

 هلامتشا عم .دوهيلل ةتقؤم ةبوقع تءاج اعِإو اًئاد ًاعرش لزنت مل يبل لإ

 بولقلا يف ةظلغ نم دوهيلا هيلع لبجام اهاضتقا ةغيلب ظعاوم ىلع

 ضقنأل تئج ام ءايبنألا وأ سومانلا ضقنأل تثج ينأ اونظت ال» حيسملا نع ىتم ليجنا لوقي (©)

 لمع 2 لب 1818 ؛لمكأل لب
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 ىلع رصم صرحو ةداملا ةيدوبع ف طرفم قارغإو حاورألا يف فافجو

 .ايندلا ةايحلاب ثبشتلا

 «ليجنإلا تاليدعت اهيلإ ًاموممضم «ةاروتلا تناك دقف نذإ
 :ةايحلل جهنم لك اهنم قثبني نأ بجي ةديقعو «قبطت نأ بجي ةعيرش
 ةاروتلا نم هيدي نيب امل ًاقدصم ميرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع انيّمقو»
 ىدهو ةاروتلا نم هيدي نيب ام ًاقدصمو رونو ىده هيف ليجنإلا هانيتآو

 مكحي مل نمو هيف هللا لزنأ امم ليجنإلا لهأ مكحيلو «نيقتملل ةظعومو

 يذلا نكل .(45 -48:65) «نوقسافلا مه ككئلوأف هللا لزنأ امي

 ماعلا ىوتسملا ىلع قيبطتلا الل بتكي مل ةعيرشلا هذه نأ وه ثدح

 :نيمزالتم نيببسل

 نم ذإ «ءضرألا يف اهميقتو اهانبتت ةلود اهل مقي مل هنا - لوألا

 يف لزي مل وهو هيلإ هعفرو هللا هافوت «مالسلا هيلع . ىسيع نأ مولعملا

 . ةرجطأ لبق يمالسإلا نيدلا لاح هبشت ىلا ةوعدلا ةلحرم

 بولقلا ةاسق موق ىلإ ثعب دق «مالسلا هيلع هنا ل يناثلاو

 نم ًاءزج اهيف ثوعبملا ةقطنملا تناك هسفن تقولا ينو .دابكألا ظالغ
 طيح يف ديدجلا نيدلا داليم ناكف «ةيتاع ةينثو ةيروطاربما تارمعتسم
 هب نينمؤملل عيظف داهطضا كلذ نع جنو هلوسرلو هل ءادعلا لك داعم

 . قيضلا يصخشلا قاطنلا يف الإ هقيبطتل ةصرف مهل عدي مل

 دوهيلا هتعيرشو حيسملا ةوعد مامأ ليقارعلا عضو نم لوأ ناكو

 هيقل يذلا ثنعلل ًافصو نوكت لئاسرلاو ليجانألا داكتو «ءايبنألا ةلتق
 ءارغإب مهتاودع اوللج دقو «ةيدوهيلا فئاوطلا ٠ 3 هعابتأو حيسملا

 مهنم ا هيلإ هعفر ىلاعت هللا نكلو ؛هبلصو هلتقب ينامورلا مكاحل
 هلمو
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 نم هعابتأ ىلع ةنحملا تدتشا «مالسلا هيلع . حيسملا ةافو دعبو

 .ءاوس نامورلاو دوهيلا

 نولتقي «لسرلا لامعأ» ةلاسر تثدحت اك اوناكف دوهيلا امأ

 زربأ نم ناكو ...ةالولا مهب نورغيو مهنومجريو نييحيسملا
 :ةروكذملا ةلاسرلا هنع لوقت يذلا «يدوهيلا لؤاش مهل نيدهطضملا

 رجيو تويبلا لخدي وهو ةسينكلا ىلع وطسي ناكف لؤاش امأ»

 تلزن ةنحم مظعأ نأ ىلع :©200نجسلا ىلإ مهملسيو ءاسنو ًالاجر
 اهم ماق يتلا «لخادلا نم وزغلا» ةيلمع يه  ةعيرشو ةديقع ةيحيبسملاب

 ركذ قبس ةضقانم ميلاعتب ءاجو ةيحيسملا قانتعاب رهاظت دقف :لؤاش

 ىضوف ثدحأ كلذبو .نييقيقحلا نييحيسملا ىلع بلؤي ذخأو ءاهضعب

 يف اوبيصأ ذإ .نييحيسملا ىلع ءالبلا تفعاضتف «ةيركف ةلبلبو ةيدئاقع
 .ةدحاو ةعفد مهسفنأو مهيد

 ,ىذألا دشأ حيسملا عابتأب مهترطابأ لزنأ دقف نامورلا امأو
 ٠١5(  ناجارت)و (م54  نورين) مهداهطضاب رهتشاو

 داهطضالا مهب غلبو .4(؟١58  سونايدلقد)و (501  سويسير)و
 ناويحلا دولج يف نييحيسملا نوعضي اوناك ةرطابألا ضعب نأ ةجرد ىلإ

 راقلاب ةيلطم ًابايث مهنوسبلي وأ .مهشهتف بالكلل مهنوحرطيو
 ينو ."مهصقارم يف اهب نوئيضتسي ةيرشب لعاشم نوكتل اهنودقويو
 اهعابتأ دهطضي ةعيرش اهيلع نوكت يتلا لاحلا كردي نأ ءرملا عسو
 فيك «ةدراطملا هذه مهراكفأو مهتادقتعم يف نودراطيو نورق ةثالث

 اهنأ ملاعلل تبثتو اهميلاعتب مزلتو اهنع حفانت ةلود اهيلع موقت نأ نكمي
 .ةلماك ةعيرش

 .4:8حص (5)

 ةيروطاربمالا لالحمضاو 7١ :لصف ملاعلا خيراتو .** :ةينارصنلا يف تارضاحم رظنا (إ

 ١6 لصف :ةينامورلا
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 نع نيدلا لصف ىلإ دوعن «ناتقيقحلا ناتاه انل تحضتا اذإو
 ةنس نم ءاذتبا ةسينكلاو ةينامورلا ةيروطاربمالا هتسرام يذلا ةلودلا

(3"56). 

 يف لثمي وهف 76*(2) ماع اهل ركذ اذإ ًابرط رتهتل ةسينكلا نإ
 ديدجلا رصعلا ةيادبو حيسملا ءادعأ ىلع مساحلا رصنلا ماع اهرظن

 .ناوحلاو داهطضالا رصع دعب  ةيرحلاو ةدايسلا رصع
 . .نولوألا اهؤابآ هب ملحيل نكي ملام ىلع ةسينكلا تلصح دقل

 ىلإ نورظني ينامورلا يلاولا ديدهت تحت ذيمالتلاو حيسملا شاع انيبف

 يف ةسينكلا ىرن «ءيشب اهنم عمطي ال نم رظن ةحيسفلا ةيروطاربمالا

 سدقملا ءام اب هدّمعتو ًائيمث ًاديص هسفن روطاربمالاب رفظت عبارلا نرقلا
 . حيسملا نيد هلوخدب اناذيإ

 ءاهعابتأو ةسينكلا سح يف ًادج ريبك لب «ريبك رصنلا اذه نإ
 اذام» :ةقداصلا حيسملا ةلوق -ىسنتام رثكأ امو  تيسن ةسيئنكلا نكل

 ةسيئكلا عفني اذامف .«9(هسفن رسخو هلك ملاعلا حبر اذإ ناسنإلا عفتني

 ؟اهميلاعتو اهنيد ترسخو هتيروطاربماو نيطنطسق تحبر اذإ

 ءاضقنا دعب هتلمع لمع لوأ ناكل ًاقح ةينابر ةسينكلا نأ ول

 ليجنإلا ثعبب .يه اهتاذ نع ثحبلا وه ريرملا داهطضالا دهع
 عنقت نأ اهناكمإ يف ناكو «ةايحلا نوؤش يف هميكحتو هرشنو ٍلصألا

 الإو «.ةقيقحلا ىلع ًاينارصن نوكيف كلذ لبقي نأ امإف :روطاربمالا

 اهعابتأ ىلع اهتعيرش قيبطت سرامتو هتياعرو هتقادصب هنم فتكتلف
 نأ ًاضورفم ناكام كلذ .ةيروطاربمالا فطع لظ يف نييقيقحلا
 يذلا نأ ريغ .هلبقتيو روطاربمالا هاضري نأو ةسينكلا هب علطضت

 تال ا5 ىتم (0



 ةياده يف عمطت ةداج ةنمؤم تناك ةسينكلا ال هنأ وه ًالعف لصح
 ًانمؤم ناك نيطنطسق الو «ةرخآلاو رادلاو هللا ةاضرم ءاغتبا سانلا

 نيب فقيو هلل هنيد صلخيل ةينثولا هقبر هقنع نع علخي نأ ديري ًاداج
 .دوبعملا مامأ دياعلا فوقو هيدي

 ةحلصملا طابر وه روطاربمالاب ةسينكلا عمج يذلا طبارلا نإ

 حجرأ روطاربمالا ةحلصم تناك نإو ءريغال نيفرطلا الكل ةيويندلا

 . صخرأ هلزانتو

 : (ربارد» لوقي

 نكت مل يذلاو ايندلل ًادبع ناك يذلا روطاربمالا اذه نإد
 نيبزحلا ةحلصملو ةيصخشلا هتحلصمل ىأر ًائيش يواست ةينيدلا هدئاقع

 نأ ىتح ءاهبنيب فلؤيو امهدحوي نأ ؛ينثولاو ينارصنلا . .نيسفانتملا
 اوناك مهلعلو .ةطخلا هذه هيلع اوركني مل ًاضيأ نيخسارلا ىراصنلا
 دئاقعلاب تحقّلو َتَمعَط اذإ رهدزتس ةديدجلا ةنايدلا نأ نودقتعي

 ساندأ نم رمألا ةبقاع ينارصنلا نيدلا صلخيسو ,ةميدقلا ةينثولا

 . "”«اهساجرأو ةينثولا

 حرش دقف .«زليو» يزيلجنالا خرؤملا ةقيقحلا هذه كردأ امك

 اهنالعإو ةيحيسملل نيطنطسق قانتعا للعم ةيروطاربمالا لاح ةقدب
 ككفتلا نم ةعضعضتملا هتيروطاربما ذاقنإل هنم ةلواحم هنأب ةيمسر ةنايد

 .©5لبق نم نوبيج هب لاقام وهو ,0"'2لالحنالاو
 نم ةيحيسملا اوقنتعا نيذلا امأ ءروطاربمالل ةبسنلاب اذه

 يف هتمهمو نيدلا نع قباسلا مهروصت ريغتي ملف نامورلا نينطاوملا

 . 3513 :نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام نع (9)

 .الاوؤ ب ال18: :ةيناسنالا خيرات ملاعم رظنا 06

 .نورشعلا لصفلا :ةينامورلا ةيروطاربمالا لالحمضا رظنا )1١(
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 نبالاو بالا» ىمسم لالحإ وه مهيلع أرط يذلا رييغتلا ناكو «ةايحلا

 نورظتتني اوناك امف «سوينروكو سرامو ءرتيبوج» لحم «سدقلا حورو
 مهتهلآ نم رظتنُيام الإ هيجوتو عيرشت نم هتسينكو سلوب ةلا نم
 ديزيل ةسينكلا هب تدان يذلا بألا ماقم نكي ملو «ةبحاشلا ةدماجلا
 .روقيبأ هروص يذلا رتيبوج ماقم نع

 روذج علتقت نأ دسافلا اهروصتب ةسينكلا عطتست مل اذكهو
 كلتب ومست نأ الو «ةينامورلا سفنلا قامعأ يف ةلغلغتملا ةينثولا

 ءانثتساب  رهطلاو ةليضفلا ملاع ىلإ ةيدسجلا تاذلملا ملاع نم سوفنلا

 :هلوقب كلذ نع نييبرغلا نيخرؤملا دحأ ربع دقلو  تبهرت يتلا ةلقلا

 ةرظن هتحت يفخي قيقر راتس ريغ سانلا رثكأ دنع نكت مل ةيحيسملا نإ»

 23 2«ةايحلا ىلإ ةصلاخ ةينثو

 ةماقإ نع زجعت نأ يعيبطلا نمف .كلذ نع تزجع دق ذإو

 نيدلا يقبو «نيدلا نم ساسأ ىلع اهقالخأو اهميقو اهمظنب :ةايحلا
 مسارملا نأ الإ «هيف ريغتي م ريثأتلا ةدودحم ةيصخش ةياوه ناك امك

 رصتقي ملو . سئانك يف ىدؤت تحبصأف دباعم يف ىدؤت تناك ةيلكشلا

 زكرم ىلإ ريثأتلا زكرم نع تحزحزت ةسينكلا نإ لب ءاذه ىلع رمألا
 اهميلاعت بلص يف ةينثولا ديلاقتلاو ريطاسألاو تافارخلا تلخدف «رثأتلا
 |ىك .ةسدقملا عماجملا ءارآو ليجانألا تاياورب تجزتماو .ءاهسوقطو

 تحبصأف ينامورلا نوناقلاو ةعيرشلا نيب حقالتو جازتما لصح

 لطخلاو لالضلا اذهو .9"2نوبول اهفصو امك «ةيبيكرت» ةنايد .ةيحيسملا
 نيح «يون يد تنوكيل هيلإ بهذ ام هرربي ال ةسينكلا هيف تعقو يذلا

 تاذ طسوتملا ءىطاوش ىلع أشن يذلا يكيلوثاكلا نيدلا لبق» :لاق

 800/4 :ملاعلا خيرات 19

 .58 :قئاقحلا ةايح (15)

 د



 تهتناو .ًاليبس اهتلازإ ىلإ دجي مل هنأل تاداعلا ضعب ةعساولا ةليخملا
 جاومأ اهيلع تغط دقو ةمواسملا لوبق ىلإ ةمغرم  ةسينكلا يأ
 هنيد ىلع ةمواسملا لبقي ال قحلا نمؤملاف .2'*”(ةفراحلا ةميدقلا تافارخلا

 .لاوحألاو فورظلا تسق امهم

 :هلوق يف رشف هيلإ بهذام يلوأ باب نم هرربيال امك

 لوبق ىلإ نيلوألا اهءابآ تده ةيحيسملا ةسينكلا ةمكح نإ»

 ليلدب .تادقتعملاو ديلاقتلاو تاداعلا ميدق نم اعنم هل اهعيطتسي ملام

 ضيبألا رحبلا بوعش نيب خسارلا ةهآلا ددعت دبل ةسينكلا لابقتسا
 . "9 (اهدئاقع هيضتقت ال أدبملا كلذ عيوطتو طسوتملا

 ًافرصت اذه اهلمع تدع اهنأ ول نوهأ ةسينكلا مرج نوكي دق
 نأ ةعيرشلا ثبلتال مث .ةئراطلا ةرورضلا اهيلع هضرفت اتقؤم ايئانثتسا

 ًالعف مت يذلا نأ ريغ .ةايحلا تاطاشن لد ىلع ذيفنتلا زيح ىلإ زربت
 . طوش دعبأ ىلإ هيف تراسو ًاجبنمو ةدعاق كلذ تانختا اهنأ وه

 ةديقعلا لوبق لباقم ةعيرشلا نع لزانتلا ةنس نس نم لوأ ناكو

 :نتنرب لوقي «سلوب» لؤاش وه

 بولسأ اودجو نيذلا نيممألا هجو يف ىربكلا ةبقعلا تناك»

 حرشي مث  ةاروتلا ةعيرش يأ  «دوهيلا نوناق ًاباذج ةيحيسملا ةايحلا
 نييرصملاو قيرغالا» نأب ىتفأف ةبقعلا هذه لاز سلوب نأ فيك نتنرب
 ديقتلا نم لخ فو ناتخلا نم لح يف ةيحيبسملا نولبقي نيذلا نامورلاو

 ًاجهتم ف فارحتنالا اذه حبصأ نمزلا رورو 0 )(نوناقلا ةيفرحب

 7368ه ,؟67؟ :ناسنإلا ريصم )1١4(

 80/١. :ىطسولا روصعلا ابوروأ خيرات (18)

 14١ :لاجرو راكفأ ملك
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 و ةديقعلا نيب تلصفف ةيقين عمجم دعب ةسينكلا هتدمتعا ًاررقم
 نيترئاد ةيرشبلا ةايحلا تمسقو ةلودلاو نيدلا نيب .ةعيرشلا

 ماظن ,لع اهاوتحم رصتقيو هللا صاصتخا نم «ةينيد»  ىلوألا

 لاوحألا ىدعتت ال ةفيفط تاعيرشتو ظعاوملاو ةنبهرلاو سوريلكالا

 . ةيصخشلا

 يوجحيو «هنوناقو رصيق صاصتخا نم «(ةيويند» ىرخألاو

 ةماعلا ةايحلا مظنو ةيلوذلا

 جرحت مو .اهيف ةضاضغ ةسينكلا دجت مل ىزيضلا ةمسقلا هذه

 «كليرس نم مع لب ات تةمسقف كن مظعأ ءةكلم ( ف هلل ًاكيرش رصيق لعج نم

 ىلإ لصي وهف هلل ناك اف ءرصيقل رطشو هلل رطش :نيرطش نوكلا
 . هللا ىلإ لصي الف رصيقل ناكامو رصيق

 كلذ يف ةسينكلا عقوأ يذلا ببسلا نأ نيخرؤملا ضعب ىريو

 يف ابوروأ خيرات» بحاص لوقي . .ايندلا ةايحلا ىلإ ةرصاقلا اهترظن وه

 اودمعي مل قالطإلا هجو ىلع نيلوألا نييحيسملا نإ» :«ىطسولا روصعلا
 وهام مغرب هيف اوتبن يذلا ينامورلا عمتجملا يف حالصإلا نم ءيش ىلإ
 مهل نكت ملو .ةميدقلا سوقطلاو تاداعلا نم ريثكل مهميرحت نم فورعم
 قيرط نم عمتجملا ديدجتب ناميالا الو مكحلا لوصأو ةلودلا يف ةفسلف

 مهتاعامج ةعاطتسا يف نأ علم دحأ لابي رطخي لو :ميظنتلاو ءاشنالا

 وأ ةينامورلا ةسايسلاب ثدحت نأ ذوفنلاو ةطلسلا نع ةديعبلا ةريغصلا

 عاتم ايندلا نأ اونقيأ مهنأ كلذ ؛ليدعتلا نم ًائيش ينامورلا عمتجملا

 هيلع قحو دلخلا ةنج ير ناسنالا نأ اوملعتو رورشلاو رورغلا
 . ميقملا باذعلا
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 نإو لوزت ىتح ثبلت نل ةرارغلا ايندلا هذه نأ كلذك اوملعتو»
 ءعوقولا ةكيشو سانلا اهدقتعا ام يهو «ضرألا ىلإ حيسسملا ةعجر
 هوحمي ًاصقنو ًاثبخو ًاروجو اًلظ تئلمام دعب الدع ايندلا المت فوس
 ءاغلإ ىلع يحيسملا لمحبي يذلا ف كلذك ناك اذإو ءاوع حيسلا هلع
 ةوقلا لامعتسا وأ ابرلا وأ تامرحملا يف ةرجاتملا وأ برحلا وأ قرلا
 هلك كلذ مادام ضوبعلا ىلع ىلع ةينامورلا ةلودلا تدعاس يتلا ةمشاغلا

 ةليسولا يف رصحنلت ىربكلا ةلكشملا تمادامو ,لاوزلاب هيلع ًايضقم
 مدآ هبكترا امل اقافو ًءازج سانلا ىلع هللا هبتك يذلا باذعلا نم ةيقاولا
 نم اودجو ام عيمجب ب نويحيسملا يضر اذلو .دلخلا ةنج يف ةئيطخلا نم
 25 «اهرييغتب مه لبق ال مظن

 ةسينكلل نإف «ةلماك ةقيقحلا لثميال هنكل ءبيصم ليلعتلا اذهو
 ال جذومن ضرع نم دبال ليجانألا صوصن نم ةيلقن تادنتسم
 :ناصن اهمهأو .هتشقانمو

 ١ هلل هلل امو رصيقل رصيقل ام طعأ)» حيسملل بوسنملا لوقلا :

 ًاراعش لظ دقلو .ةسينكلا ججح حرصأو ىوقأ وه لوقلا اذه

 ىلع هرمتتو هللا جهنم فلاخت نأ ىوملا اهيلع ىلمأ املك ابوروأ هعفرت
 رم ىلع رسحنيو شمكتي نيدلا لخخأ راعشلا اذه لضفبو .هعرش
 ةيواخ عوبسألا يف ةعاس الإ لاوحألا نسحأ يف هل قبي مل ىتح نورقلا
 ؟ةفصنملا ةيملعلا ةرظنلاب ليلدلا اذه ةميق اف . .ىنعم لك نم

 تسيل لاوقأ نم حيسملا نع يور ام لك نإ انلق نأ انل قبس دقلا
 تفرحو تلدب ةسينكلاف ؛ًاحجار ًانظالو لب .أتيقي هيلإ ةبوسنم
 .دبألا ىلإ اهتنفدو هلاوقاو هميلاعت تسمط ىتح تفذحو تفاضأو

 نم هنإو هلقي ل حيسملا نإ  ًايثدبم هيف لاقي نأ زوجي ام لوقلا اذهو
 0 ل ةف



 ةينظ اهلك ليجانألا نأ ررقي يملعلا ثحبلا مادامو «ةسينكلا تافاضإ

 يف تاينظلا هذه جتحن نأ ةسينكلل عسي فيكف ةلالدلا ةينظ توبثلا

 ؟هذهك ةروطخلا ةغلاب ةلأسم

 ةيعوضوم ةرظن رظننو صنلل ةيخيراتلا ةيملعلا ةميقلا عدنلو

 ؟دجن اذامف اهولدمو ةرابعلا قوطنم يف ةصحاف

 رصيقل ام طعأ» كرشلاب حيرصلا رمألا اهرهاظ ةرابعلا هذه نإ

 هيلإ هجوتلا يف هلل ًاكيرش رصيق لعجت يهف هلل هللامو رصيقل

 عابتالاو ةعاطلا كرش يف اًمح عقي اهرهاظ ىلع اهذفني نمو «لمعلاب

 يفكت ةلالدلا هذهو «.ةيهولألا ديحوت عم هيفانتل ءمظعأ كرش وهو

 مهيلع ءايبنألا نأل « مالسلا هيلع حخيسملا ( نم ةرابعلا رودص يفنل

 اهريفنتو كرشلا نم ةيرشبلا ةعامجلا ريذحتل اوثعب ا مالسلاو ةالصلا

 مزعلا يلوأ نم هللا ءايبنأ نم يبن رمأي فيكف «هقيقدو هليلج هنم

 ؟ةروصلا هذبم هيلإ وعديو كرشلاب

 لماجتس انئكل ةرابعلا ةيجح طاقسال ٍفاك ةقيقحلا يف اذهو

 حيسملا نأ الدج نيضرتفم ًادج فيعضلا اهامتحا عم يرجنو ةسينكلا

 ةرابعلا نم مهفن نأ كلذ ينعي لهف ٠ «هيلإ بسن امب هوفت مالسلا هيلع

 مظعأ يه ةدعاق اذه انمهف نم ذختنو اهرهاظ نم ةسينكلا هتمهف ام

 دقف ةرابعلا قايس اهعم عبتتنل ؟قالطالا ىلع ةيلمعلا ةيسنكلا دعاوقلا

 ا ىلع  تلبق نا  اهمهف ىلع نيعي

 :هليجنا يف ىتم لوقي

 هيلإ اولسرأف «ةملكب هوداطصي يكل اورواشتو نويسيرفلا بهذ»

 قيرط ملعتو قداص كنا ملعماي :نيلئاق نييسودوريهلا عم مهذيمالت

 اذام انل لقف «سانلا هوجو ىلإ رظنت ال كنأل ,دحأب يلابت الو قحاب هللا

 :لاقو مهثبخ عوسي ملعف ؟ال مأ رصيقل ةيزج ىطعت نأ زوجيأ : نظت
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 .ًارانيد هل اومدقف .ةيزجلا ةلماعم ينورأ ,نوؤارم اي يننوبرجت اذام
 مهل لاقف .رصيقل :هل اولاق «ةباتكلاو ةروصلا هذه نمل :مهل لاقف
 هوكرتو اوبجعت اوعمس (لف .هلل هللامو رصيقل رصيقلام نذإ اوطعأ
 , 32©ماوضمو

 ةديدج ةوعد ىنبتت ةدهطضم ةلق هعابتأو مالسلا هيلع حيسملا ناك
 ةيغاطلا ةيروطاربمالاب مدطصت نا اهرودقم يف نكي ملف «ةئشان
 يهو اهنم ةبولطم ةهجاوملا هذه نكت ملو «ةرفاس ةوادعب اههجاوتو
 ضرف لبقام ةرتف مالسالا يف كلذ لباقي  ةوعدلا روط يف لازتال
 راثتسي اليك «مكيديأ اوفك» أدبمب مازتلالا يضتقي روطلا اذهو  داهجلا
 .اهدهم يف ةوعدلاب كتفيف شطاب ودع

 ءادعأ ىدعأ  نويسيرفلا هظحال ةوعدلا يف جهنملا اذه
 حيسملل ةديكم اوربدي نأ ةدقاحلا مهسفنا مهل تلوسف  حيسملا
 ءىوانتو ررقملا اهراسمو اهجهنم نع ةوعدلا جرخت ثيحب ء.هتوعدو
 ىدل حيسملاب عاقيإلل ةقيرط نودجي كلذبو ةرشابم ةمئاقلا عاضوألا
 .ثيبخلا لاؤسلا اذه ناكف ينامورلا مكاحلا

 ةلقلاو . مالسلا هيلع حيسملا ةعاطتسا يف سيل هنا عقاولاو
 ينامورلا يباجلل ةيزحلا عفد اوضفري نأ هتوعد جبنم نم الو هعم ةملسملا
 ,رصيق توغاطلل اهعفديو ةيروطاربمالا اياعر لك نم اهعمجي يذلا
 ,ملاظلا عقاولا كلذ رقي مالسلا هيلع حيسملا نا ًادبأ ينعي ال اذه نكلو
 هتيهولأ يف هل ًاكيرش هلعجيو هقلخ يف هللا ةاواسم قحب رصيقل فرتعيو
 . ةسينكلا تمهف ايك

 ءارجا ىلع قفاو  ةرابعلا تحص ول مالسلا هيلع حيسملاف
 . ةيلحرملا ةوعدلا ةعيبطو عقاولا ةرورض هيضتقت تقؤم

 .14-18 117 صقرم يلو (4 1:55 ١4-5#8,
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 ضرف لوأ نإف «ةدحاو اهرهوج يف ءايبنألا ةوعد تناك اذاو

 مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ# ًارمأ سيلو ًانذإ ناك مالسإلا يف داهجل

 لقلا نأ كلذو .98#(2 :75) «ريدقل مهرصن ىلع هللا ناو اوملظ

 يذلا ريرملا داهطضالا نم اهسفنل رأثلا يف حمطت تناك ةكم يف ةملسم

 ءالثم نيدهطضملا ضعب لاتغت نأك : :شيرق يكرشم ةربابج نم هاقلت

 هللا ىلص لوسرلا اونذأتساو ,مهتحارو مهلاومأ نم ًائيش مهبلست وأ

 مهباجأ كلذلو ديلا فكب هللا نم رمألا ناكف كلذ يف ملسو هيلع

 لظت يك كلذو ,0*"©2(اذهب رموأ مل ينإ» :ملسو هيلع هللا لص لوحرل

 عاقيالل ءادعألا تاكرحت اهزفتستال موسرملا اهجبنم يف ةرئاس ةوعدل

 .اهدهم يف اهتداباو اهب
 تغلب ام ةوقلا نم هتوعد غلبت نأ مالسلا هيلع حيسملل ردق ولو

 عفد اوضفري نأب هموقل نذل داهجلاب نذالا دنع ةيمالسالا ةوعدلا

 مهتاودع راهشإو نامورلا داهجب مهرمأل لب ءرصيقل ةيرحلا

 لولدم تاذ اهناف ةرابعلا توبث ةلاح ف ىتح هنأ حضتي كلذبو

 ةيدبأ ةدعاق هنم طبنتسي نأ زوجيالو ءةيعرف ةلأسم يف تقؤم ينزج

 يف هنيد ةماقا نع يلختلاو «هللا ةعيرش لامعا ىلإ اهقيبطت يضفي ةماع

 .توغاطلا ماكحأ رارقاو «قايحلا عقاو

 :«ملاعلا اذه نم تسيل يتكلم

 مالسلا هيلع حيسملا ىلإ ةرابعلا هذه ةبسن ةحص نع رظنلا عطقب

 مهفلا اذه تلعجو ءاصاخ ا(ًهف اهتمهف ةسينكلا نأ دجن ءاهمدع وأ

 لقعلاو ةيرشبلا ةرطفلا اهم مواقت !«تديقع لوصأ نم الصأو ًاجبنم

 678/١. 0778/7 :ريثك نبا ريسفت رظنا (19)
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 «ملاعلا اذه نم تسيل يتكلم حيسملا لوق نم ةسينكلا تمهف
 نادضو ناترحانتم ناترض ةرخآلاو ايندلا نأ اهلاق ناك نإ

 لمعو «ماثالاو رورشلا طحمو ناطيشلا ةكلمم ايندلا :ناعمتجي ال
 مئالملا طسقلا قيقحت ةلواحمو ةيشاعملا هعاضوأ نيسحتل اهيف ناسنالا
 لامعأ اهلك :نوكلا تاريخو تابيطب عتمتلاو ةيهافرلاو ةداعسلا نم
 ةدلاخلا حيسملا ةكلمم نع ناسنالا فرصيل ناطيشلا اهيلمي ةسند
 حاتفم امه يسنكلا موهفملا بسح  شيعلا فظشو رقفلاو «ةرخآلا»

 نم لمج دقرم نإ» هلوق حيسملا ىلإ ليجانألا بسنتو , نماضلا توكلملا
 ىضتقميو .2"'>«هللا توكلم ىلإ ينغ لخخدي نأ نم رسيأ ةربأ بق
 لب «ةلجاعلا اهتاريخ وأ ايندلا عاتم نم ًائيش هللا ناسنالا لأسي ال كلذ
 ,("92«انفافك انزبخ» ليجانألا ةياور بسح حيبسملا هبلط ام ىلع رصتقي

 ةئيطخلاب ًاموصرم دلوي ا اذه بسح  ناسنالاو
 لكأ هابأ نأ امكو ءنجسلا ىلإ مرجملا لوخد ايندلا ىلإ لخديو 8 ةورولا

 ,دكتلاو نامرحلاب هيلع يضقو ل نم درطلاب بقوعف ة
 ميعن نم هنامرحب بقاعيسف اهذالمو ايندلا تابيطب عتمت اذا | كلذكف
 . توكلملا

 ءانعلا ميفف اهيف ناسنالا لاحو ايندلا لاح وه اذه ناك اذإ
 هلصأ نم قلخام ميوقت ىودج امو ا ًادساف هتعيبطب دجو ام حالصال
 امك نوكلا يف اوثيعيلو مهودبعتسيلو سانلا يف ةربابحلا مكحتيل ؟اجوعم
 لاملا سانلا عمجيلو | ةنونيدلا موي حيسملا مهبساحي فوسف نوديري
 نم كلذ مهمرحي فوسف اوبجنيو اوجوزتيو ايندلا ةايحلاب اوعتمتيو
 لماكلا ,حيسملا امأ .ىلعألا ألملا يف زوفلاو هللا توكلم يف لوخدلا

 ,؟هإو :ىتم )٠١(

 1١5/5 :ىتم (51)
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 «قزألا اذه نم صالخلا همه لك سيلأ ؟رومألا هذهلو هل ايف ناميالا

 ؟ناطيشلا ةكلمم يف ضرألا هذه ىلع هدوجو قزأم

 ًاموهفم اههابشأو ةرابعلا كلت نم ةسينكلا تصلختسا اذكه

 ناكمإ نم ةسئاي ءاهيف نيدلا ةمهمل يلاتلابو ءايندلا ةايحلل ًاقيض ًايبلس
 ةلماش ةديقع نم ةيحيسملا تفرحف .ىمهلالا لدعلاو قحلا ىلع اهتماقإ

 يذلا فرحنملا يلهاجلا عقاولا رييغتل تلزن .لماك ينابر جهنم تاذ
 ةيذوب ةرظن ىلإ ةلزنملا ةعيرشلا همكحت ديدج عقاو ةماقاو سانلا هشيعي

 نأ تأرو «ةرخآلا يف ةبقترم مالحأو لامآب ةعوفشم ءايندلل ةرصاق

 حالصإو ةيداصتقالاو ةيسايسلا مظنلا ميوقتو ةلودلا نوؤش ميظنت

 تسيل حيسملا ةكلمم نأل ءيش يف اهنيد نم سيل ةيعامتجالا عاضوألا

 ًاذوفن وأ ةيسايس تاطلس سرامت مل ةسينكلا نأ اذه ين
 هذه نكل . . .©"ةرصايقلا ىتعأ نم نكي ملاماهنم ناك دقف ءايعامتج

 تناكو «نيدلا لاجرل ةيصخشلا عماطملا قاطنب ةدودحم لظت ةسراممل

 هعرشو هللا نيد ةماقا يف ةبغرلا تسيلو عماطملا هذه عابشا يف ةبغرل

 جيوتت ىلوتي نأ ىلوالا ةجردلاب همي ابابلا ناكف ءاهئارو نم عفادلا امه
 يف لهاست ىدأب حمسي الو دونجلاو بئارضلا ىلع مهنم لصحيو كولم
 نم كلذ نأل هب هل نأش الف هللا لزناام ريغب مهمكح امأ .كلذ

 نا عقاولاو .ملاعلا اذه نم تسيل حيسملا ةكلمم نألو رصيق صاصتخ

 نا لب .ةسينكلا هتمعز أمل اليلد ضهنت ال  اهتقباسك  ةرابعلا هذه

 يف درو ايك اهقايس وه اهو «قايسلا هحضوي رخآ ىنعم تحص نا امل

 :انحوي ليجنا

 تنأ :هل لاقو عوسي اعدو ةيالولا راد ىلإ ًاضيأ سطاليب لخد»

 . 17” ص « يسايسلا نايغطلا ميس ال ةسينكلا نايغط لصف :يناثلا بابلا رظنا (77
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 كل اولاق نورخآ مأ اذه لوقت كتاذ نمأ :عوسي هباجأ ؟دوهيلا كلم
 ةنهكلا ءاسوؤرو كتمأ ؟ يدوم انأ ىلعلا :سطاليب هباجأ ؟ينع

 ول ملاعلا اذه نم تسيل يتكلم عوسي باجأ .تلعف اذام يل كوملسأ
 ملسأال يكل نودهاجي يمادخ ناكل ملاعلا اذه نم يتكلم تناك

 . "9 لانه نم يتكلم تسيل نآلا نكلو دوهيلل

 .«ىرخأ ةديكم دوهيلا ربد دقل :نايعلا ةحضاو ودبتل ةيضقلا نإ
 ةمبت قيفلتب حيسملا ىلع «سطاليب» ردص راغيإ نكمي هنأ اوأر

 قل فدي يسايس ميعزو دوهيلا ىلع كلم هنأ يعدي هنأ اهدافم هدلض
 ةمهت يهو ءرصيقل ةيعبتلاو ينامورلا رامعتسالا نع هتمأ لالقتسا
 .تابوقعلا ( ىسقألا هتوعدو حيسملا صضرعتب ةليفك

 نيب سطاليب عقو ذئنيح .ةمهتلا هذه هيلإ نيهجوم هيلإ حيسملا اولمحف

 ةيورلاو لقعتلا رايتو ,ةينامورلا ةينطولا ةوخنلا رايت : نييسفن نيرايت

 نم هنقيتو .ةهج نم دوهيلا ةيوط ثبخب هملع هسفن يف هثعبي يذلا
 نأب ًاريخأ مهو رمألا يف ًاريثك ددرت كلذل ىرخأ ةهج نم حيسملا ةءارب
 ًابع تسلف | اذه تقلطأ نإ» :نيلئاق دوهيلا خرصف حيسملا قلطي قلطي

 ىأر اذه نيكل 3 رسولا موا اكلم هسفن لعجي نم لك .رصيقل

 مكتعيرش قفو ه ١ ةيباصاو مككلم اوذخت مكيعش ءاإ اهيلإ نومكاحت

 (50(رصيق الإ كلم انل سيل» ف نحن امأ تنأ هبلصا نيلئاق اوخرصف

 .دوهيلا نظ اذكه :حيحصلا ىلع لب ,ةديكملا تحجن ًاريخأو

 نويت د0 ةفضإ

 /19 :انحوي (؟55) .؟؟ر/ا9 :ايحوي (؟5)

 .١ه/59 :انحوي (58)
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 عم قيقحتلا لالخو ءانحوي ليجنا اهاور اك ةصقلا زجوم كلذ

 امك «ملاعلا اذه نم تسيل يكلمت» هنع ةملكلا هذه تدرو حيسملا

 :سطاليبل لوقي نأ ديري ناك امنإف املاق نإ وهو  ليجنالا لوقي

 رصيق زارط ىلع دوهيلاو تنأ هروصتت يذلا عونلا نم ًاكلم تسل

 ضيرعلا دجملاو ةزعلا ىنعمب متنأ هنوليختت يذلا كلملا ناف ؛ىرسكو

 هللا دنع وه امئاو ايندلا هذه يف هنم يظح سيل خذابلا فرشلاو

 ةيويندلا مكبصانم يف ًاعماط تسل تمدامو «ةدلاخلا هتمارك راد يف

 ؟يننونيدت قح يأبو يميرجت ىلع مكلمحي يذلا |ىف ةبذاكلا مكرهاظمو

 .ءافعضلا ىلإ تثعب يننا :لوقي نأ دريمو حيسملا لقي مل

 تسيل يميلاعتو «ةريدألا مهم رمعألو سئانكلا ف مهظعأل ةزجعلاو

 دقف :ةسينكلا تمهف امك «ةايحلاب امل ةقالعال ةيناحور سوقط ىوس

 ىلع ًامالس يقلأل تثج ينا اونظت الر : الملا ىلع ةحيرص هتوعد نلعأ

 , 2730 عًافيس لب ًامالس يقلأل تثج ام «ضرألا

 وأ كلذ لاق ولو .رصيق الإ كلم يلسيل دوهيلا لاق اك لقي لو .
 لوقي نأ اشاح نكل .ةمهتلا نم ءىربو ىذألا نم ملس امبرل هنم ًائيش
 ضرألا يف هللا ريغل ناطلس لك مده هلسرأ يذلا هللا ٍلوسر وهو كلذ

 .هب فرتعيو رقي نلف همده نع ًازجاع لظ امهمو

 نل هناو تكشوأ دق هتيابن نأ هللا نم ملعي ناك دقف كلذ عمو

 هعابتأ نم ًادحأ رمأي ل كلذلو ءايندلا ةايحلا هذه يف ناطلس هل نوكي

 كلذ لاقو .هدمغي نأ هفيس لس مهنم اجر رمأ لب «هنع عافدلاب

 يمادخ ناكل ملاعلا اذه نم يتكلمم تناك ول» :ًاحيرص سطاليبل
 . انه نم يتكلمم سيل نآلا نكلو .دوهيلا ىلإ ملسأ اليكل نودهاجي

 تري :ىتم 25

 نفي



 اهبسنت تارابع ىلإ دمعت ةسينكلا نأ انيأر دق اك ىرن اذكهو

 تاسبالمو ةتقؤم فورظ يف تدرو وأ ًازاجم تليق حيسملا ىلإ ليجانألا
 نود فرحملا اهنيد اهيلع سسؤت ةيلوصأ دعاوق اهنم ررقتل ةصاخ
 . يملعلا قيقحتلا ىضتقمو لالدتسالا قطنمل ةاعارم

 فر





 فاتكشلا لمَصفلا

 ينارضضلانبزلا فة ثدجتسلا علبلا

 تاليوأتلاو ىحيسملا ىحولا صوصنل دمعتملا فيرحتلا ىدأ
 بابلا اهل ةسينكلا تحتف يتلا كلت «هلاوقأو حيسملا لامعأل ةديعبلا
 كلذ تلت يتلا ةئطاخلا تافرصتلا غيوستو ءارمتسا ىلإ .هيعارصم ىلع

 ىلع زكترت ال ةيئاوشع تاطبخت ةسينكلا تافيرحت تناك الو .دعب اميف
 ًاحيسف لاجملا لظ دقف .ةعدار طباوض ال سيلو ةددحم دعاوق
 تابغرلاو ةيويندلا عماطملل . ناكو .قمعأ تارغثو رثكأ تافاضإل
 .داري امك اهويجوتو ًامدق ةجوملا عفد يف ربكألا لضفلا ةيصخشلا

 هلبلاو ةجاذسلا قيرطب بكترت يتلا تاقامحلا كلذ ىلإ فاضي
 حبصتف اهرصاحي وأ اهركني نم دجت الو نيدلا ىلإ نيبسنملا ضعب نم
 . ةينيد رئاعشو ًاسوقط نمزلا رورم عم

 ةنايد اهعأب مصوت نأ تقحتساف .ةينارصنلا هل تضرعت كلذ لك

 ًانيد تلكش ةنيابتم ءارأو تافارخو دئاقع اهيف رهصنا ةقتوب وأ ةيبيكرت

 . سناجتم الو قستم ريغ

 نم يلصألاو فئازلا نم حيحصلا نيب زيبمتلا ةبوعصل ًارظنو
 نييبرغلا داقنلا رظن تاهجو تنيابت دقف «ينارصنلا نيدلا يف عردتبملا
 ب حيرصتلا دح ىلإ مهضعب ىلاغف «مهنيب فاللخلا ةقش تدعابتو

1 



 ةقباسلا تانايدلا نم اًيظنت قدأو ًانيوكت ىقرأ ةيعضو ةنايد ةينارصنلا

 اهسوقط ناو .خيراتلا رجف ذنم  مهمعزب ناسنالا اهركتبا يتلا

 تناك يتلا ةينثولا رئاعشلاو ةيمطوطلا سوقطلل دادتما ىه اهرئاعشو

 1 .ةميدقلا ةيجمهلا لئابقلا نيب ةدئاس

 يأرلل  ةينيدلا لويملا وذ اهمال - نورختا بصعت لباقلابو

 لك نأو ةقيقحلا ىلع يوامس نيد  المتكم  ينارصنلا نيدلا نأبلئاقلا

 اهيلميو اهرقي ةعورشم ةسينكلا لامعأ نأو قداص ىحو ليجانألا ينام

 ةفاضإ وأ ةثدحم ةعدب هنأب فصوي نأ قحتسي اهنم ءيش سيلف حيسم

 نآرقلا يف ءاّئاد يه امك ءعوضوملا يف لصفلا ةملكلا لظتو .ةئطاخ

 يذلا يأرلا لظيو بتكلا نم هلبق ام ىلع ًانميهم لزن يذلا ميركلا

 اههابشأو ةلأسملا هذه يف هيزنو يعوضوم هنأب فصوي نأ حصي

 .هدحو ملسملا ثحابلا بيصن نم

  ةعيرشو ةديقع  ةيحيسملا فيرحت نع انثدحت نأ قبس دقل
 وهام فيرحت ىلع رصتقي مل رمألا نكل ؛ةرطخ ةعدب هتاذ يف فيرحتلاو

 ةيعضو ميلاعت عادتباو نكي ملام ثادحا ىلإ لقتنا لب « لعفلاب دوجوم

 نيدلا لاجر ةعدب تناك امجرو اهبلص ِق تلخداو ةيحيسملاب تقصلأ

 الول ومنتل نكت م ىرخألا عدبلا نأل ًارثأ عدبلا دعبأ  نومهسي اهك

 اهيلع ةيعرشلا اوفضأو اهورقأو اهوعدتبا نيذلا مه نيدلا لاجر نأ

 ىرخألا عدبلا ضعبب بقعن مث ةعدبلا هذه نع ثيدحلاب أدبنس كلذل

 .لوقن ام ىلع ةدهاش ةلثمأو جذام نوكتل

 (سوريلكالا» نيدلا لاجر  ًالوأ

 ةايح نا روطتلا ةيرظنب ةرثأتملا خيراتلل ةيلهاجلا ةرظنلا ىرت

 : ةيسيئر لحارم ثالثب ترم ةيعامتجالاو ةينيدلا رشبلا

 مك



 .ةفارخلاو رحسلا ةلحرم ١
 .نيدلا ةلحرم  "؟

 . ملعلا ةلحرم ل *”

 هراوطأ ىندأ شيعي يرشبلا ركفلا ناك ىلوألا ةلحرملا يفو

 ةيفخ بابسأب ةطبترم هتايح نأ ىري كاذنآ ناسنالا ناكو ءاهطحأو

 ريثأتلا ناعيطتسي نيذللا ةذوعشلاو رحسلا ىلإ أجلف .لاهكاردإ عيطتسي ال

 هلامآ تعرفتو هتايحب ناسنالا ىعو دادزا املكو .ةسوسحم ريغ ةقيرطب

 يتلا ةريرشلا حاورألا عفدل ,ناهكلاو رجس هقلعت دادر'  هعماطمو

 ىدل ةيعامتجالا زكا ىمسأب نوعتمتي . تاهكلاو ةرحسلا حبصأ

 ىف مه ةنأل ًايدام ًاناطلس اوض فو ائايقلا تاماعز مهيلإ تلاف مهلا
 2 مهسقب ايدام اناطلس اوصرفو لدابغلا امام اعز مهيل( تا

 . مهعابتأ ءاسنو لاومأ

 دباعملا تين «ةيناسنالا ةايحلا رارقتساو ةعارزلا فاشتكا دعبو

 لظ امنيب .مكحلا نوثراوتي ًاكولم ناهكلا ضعب حبصأو لكايهلاو
 فرشلا مهيلع ردت تناك يتلا لكايملاو دباعملا سأري رخآلا ضعبلا

 .ريفولا لاملاو ضيرعلا

 نيذلا نيدلا لاجر ةقبط اهزربأ نم ىلوالا ةلحرملا نع ةثوروم بساور

 نوموقي اولظو ةفلاسلا ةلحرملا قف ناهكلاو ةرحسلل دادتما ىوس اوسيل

 وه ديحولا قرافلاو لبق نم كئلوا اهالوتي ناك يلا اهسفن ةمهملاب

 نم كئلوأ اهدمتسي |نيب نيدلا نم مهتطلس نودمتسي ءالؤه نأ

 ,(ةرحسلا

 ثحبم يف عوضوملا ةلمكتو «رزيرف» يبهذلا نصغلاو . ليرب يفيل :ةيئادبلا ةيلقعلا :لثم رظنا (1)
 .باتكلا اذه نم "ال* ص ةيعضولا ةسردملا نع ثيدحلا دنع عامتجالا ةيناملع

 اب



 ليلعت وهو «نيدلا لاجر روهظل ٍلهاجلا ليلعتلا وه اذه

 يتلا ةئيضملا تارتفلا ءًادماع ءلفغيو يملإلا يحولا ركني هنأل .رصاق

 ثعبم تدهش يتلا تارتفلا يهو ىدبلا دنم يرشبلا خيراتلا تللخت
 اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو» .مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا

 يتلا كلت .هللا جهنم نع فارحنالا تارتف ىلع هرظن رصقيو «ريذن

 ةندس ىلإ ءايبنألا عابتأ اهيف لوحتو تايكرشلاو تافارخلا اهيلع تغط

 .ناهكو نيذوعشمو ناثوأ

 اهنأ ىلع ةيرشبلا ةايحلا ىلإ رظني خيراتلل يمالسالا روصتلاو
 كلستو هللا ىلإ يدتهت نيح ةيرشبلا لثمي قرشم طخ :نايزاوتم ناطخ

 رخآ طخو «قيرطلا ةداج ىلإ اهدرل نوبقاعتي نيذلا ءايبنألا قيرط

 دعب ةيرشبلا ىلع أرط يذلا لالضلا تارتفو ناطيشلا بزح لثمي ملظم
 عارصلا يه خيراتلل ةماعلا ةمسلاو .ناميالا ىلع ةدحاو ةمأ تناك نأ

 .لطابلاو قحلا نيب «لالضلاو ىدهلا نيب

 ةيحيسملا يف سوريلكالا لجر نيب رهاظلا هباشتلا ركنن ال نحنو
 نوك ىلإ كلذ عجرن اننكل «ةقباسلا روصعلا يف ناهكلاو ةرحسلا نيبو
 كلذ نم دعبأ يضف الو دحاو حيحص لصأ نع اتفرحنا نيتفئاطلا

 نأ وهف نيدلا لاجرل يقيقحلا لصألا حضوي يذلا رشابملا ليلعتلا امأ
 رابحألا اهب ظفتحاو .مالسلا هيلع «ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىلاعت هللا

 ةيانعلاو ةبهوملا يوذ نم ددع دوجو يضتقي رمألا ناكف .هدعب نم
 هماكحأ حاضيإو هلكشم ليوأتو هميلاعت حرشو باتكلا ظفحل نوغرفتي
 نأ ءاملعلا ءالؤه ىلاعت هللا رمأو .«عمتجملاو درفلا اهيلع ريسي يك

 نامتك نع مهاهنو ,نوسردي اوناكامبو باتكلا نومّلعي اوناكامب نيينابر اونوكي

 لآ رمألا نكل «ءهب ايندلا ضرع نم ءىش ءارش وأ هفيرحت وأ هنم ءيش
 دهعب اورتشاو ةلئازلا ةيويندلا عماطملا مهترغأ رابحألا نم ًاريثك نأ ىلإ

74 



 اوضرفو ظفحلا يف اوطّرفو ةنامألا اوعيض .ًاليلق ًانمث مهامياو هللا
 نيبارقلا نولبقتيو لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي ةيويند ةطلس مهسفنأل

 مهبصنم نيلغتسم .عيبلاو لكايملا مساب روشعلا سانلا ىلع نوضرفيو
 .لالغتسا أوسأ ينيدلا

 نمل ةحلاط ةودقو ًائيس ًالثم اوناكو هللا نم تقملا اوقحتسا كلذبو
 هعمو «مالسلا هيلع . ميرم نبا ىسيع هللا ثعب مث . مهدعب ءاج

 ناك نيذلا دوهيلا رابحأ رثأ ءافتقا نم ريذحت غلبأ هعابتأ رّذحف ليجنالا

 اعدو «(ايندلا دابع ع يعافألا دالوأ .دهعلا يعئاب» مهيمسي حيسملا

 نود هدحو هل عوضخلاو هيلإ ةبوتلاو هللاب رشابملا لاصتالا ىلإ هموق
 ممألا ءاسؤر» :ًالئاق ,ذيمالتلاو نييراوحلا يصوي ناكو ءهاوس
 .©9(مكيف اذكه نوكي الف مهيلع نوطلستي ءامظعلاو مهنودوسي

 دقف «رابحألا نم ًالاح لضفأ اونوكي مل نابهرلاو نيسيسقلا نكل
 «نينمؤملا مهعابتأ نيدبعتسم ايندلا ىلإ اوعاصناو اهسفن قيرطلا اوكلس
 مهزكارم تيبثت ىلع ةينامورلا ةيروطاربمالا نمض مهدوجو دعاسو

 ةلودلل ةيسايسلا لكايطاو ةمظنألا نم اوسبتقا مهن :أب كلذو ءاهميعدتو

 امره لثمت ةلودلا ةئيه تناك |ىكو «ةيتونهك لكايهو ةمظنأ ءاشنإ ةركف
 لاباقم ًامره لثمت ةيسنكلا ةئيا تناك ؛دونجلا هتدعاقو روطاربمالا هتمق
 ةلودلا نع نيدلا لصف أدبلل ةجيتنو .نابهرلا هتدعاقو بابلا هتمق
 خسرف اهدوجو ضراعي ام هيف رت لو يسنكلا مرحلا ةيروطاربمالا تعر
 .رقتساو

 ةيحيسم نيب قرفلا ضرعم يف زليو يزيلجنالا خرؤملا لوقي
 يرصانلا عوسي ميلاعت نأا» قبس اك  ةسينكلا ةيحيسمو حيسملا

 ل١15 ىتم 05

 ىف



 «نييناربعلا ءايبنألا روهظب أدتبا يذلا ديدجلا زارطلا نم ةيوبن ميلاعت

 الو اهيلع اسبح سدقم دبعم اه نكيمو 0

 ًاريسك ًابلق» اابرق ناكو ءسوقط الو رئاعش اهيدل نكي ملو «لكيه 2

 سأر ناكو .ظاعولا نم ةئيه اهيف ةديحولا ةئيطلا تناكو هاعشاخ

 .ةظعوملا وه لمع نم اهيدلام

 تظفتحا نإو «نيوكتلا ةلماكلا عبارلا نرقلا ةيحيسم نأ ديب»

 ةيتونهك ةنايد اهبلص يف تناك .(ال ةاونك» ليجانألا ف عوسي ميلاعتب

 زكرم حبذملا ناكو ءنينسلا فالآ ذنم لبق نم سانلل فولأم زارط نم

 يذلا نابرقلا وه اهيف ةدابعلا يف يرهوجلا لمعلاو ةقمنملا اهسوقط

 نم ةنوكم ةعرسب روطتت ةئيه اهو «سادقلل سركتم سيسق هبرقي
 , 9(ةفقاسألاو ةسواسقلاو هسمامشلا

 تارربم نيدلا لاجر اهيلع ىنب يتلا ةلطابلا سسألا نم ناكو

 بهذي 98 يضتقي يذلا «قلخلاو هللا نيب طسوتلا» أدبم مهدوجو

 هللا دبعيل لب هللا دبعي فيك هملعيل نيدلا لجر ىلإ ناسنإلا

 حفصلا ابلاط هللا ىلإ هتبوتب هجتي نأ بنذملل سيلو ؛هتطساوب
 موقيل هبنذب همامأ ًافرتعم نيدلا لجر ىلإ هجتي نأ هيلع لب «ةرفغملاو
 نيدلا لاجر بّصن أدبملا اذه بسحو .هل رفغيف هللا ىدل طسوتلاب

 اوذختاوم ربكألا كرشلا يف مهعابتأ اوعقوأو ىلاعت هلل ًادادنأ مهسفنأ

 ًاعرش لاطاب أدبم هنوك قوفو «هللا نود نم ًابابرأ مهابهرو مهرابحأ

 ىلع لديام  اهفيرحت مغر ليجانألا يف سيل هنإف ءلاقع ًاطقاس

 .هيلإ اعد وأ هرقأ حينما نأ

 لاجر راكتحا اهنم «ةياغلل ةئيس راثآ أدبملا اذه ىلع بترت دقو
 «نارفغلا كوكص ةلزهم مث «ليجنإلا ريسفتو ةءارق قحل نيدلا



 عةماع ةفصب ةايحلا ترمد ىتلا ةيلاوتملا ةينيدلا تاقاقشنالا كلذكو
 عباسلا نرقلا ةدحالم اهلس يتلا ججحلا ىدحإ أدبملا اذه ناك ًاريخأو
 ليصفت يتأيسو ,ةصاخ ةيحيسملاو ةماع نايدألا هجو يف دعب |هف رشع
 ,9©2 هللا نذإب  اهاوبأ يف رومألا هذه

 : (هينيد نيدلا رصان» يدتهملا يسنرفلا ملاعلا لوقي

 عيمج مالسإلا اهب قاف يتلا لئاسملا تايربك ىدحإ يه ةليسولا»

 الو ةسواسق مالسإلا يف سيلو طيسو هدبعو هللا نيب سبيل ذإ «نايدألا

 كلذكل مهنإو نايدألا ىلع ايالبلا رش مه ءاطسولا ءالؤه نإ .نابهر

 كردأ دقو «مهتاين نسحو مهصالخإ ناك امهمو مهتديقع تناك أمهم
 اولعفي مل هعابتأ نأ ريغ ؟(لكيملا» ىعئاب درطي ملأ «كلذ هسفن حيسملا

 ؟لكيملا يعئاب لاثمأ نم درطي مكف ىسيع داعول مويلاو :لعف |لثم
 رزاجملاو حباذملا رثكأام لب «بئاصملاو ايالبلا رثكأام كلذك»

 دي مساب :نوحيصي هلك كلذ يف مهو « بوعشلاو بوعشلا نيب وأ

 , هللا
 ةيهاو ديناسأ ىلإ دنتست اهنإف ءةيغاطلا .ةيتونهكلا ةطلسلا امأ

 :اهتشقانم نم. دبال

 ةيخيرات ةقيقح - لظيسو انعم رم دقل

 لطخلاو مهفلا ءوسو ةهج نم هللا ىلع ءارتفالا نأ يه ةحضاو

 لظلا ةمزالم ةسينكلل نامزالم نارمأ ءىرخأ ةهج نم طابنتسالا يف

 ةرركتملا ءاطخألا هذه باتكلا لهأ ىلع ىلاعت هللا ذخأ دقو .هلصأل

 ىلع ًايرجو «هعضاوم نع ملكلا نوفرحي## قحلا ريغ هللا ىلع نولوقي#
 تنأ» :نييراوحلا ريبك سرطبل لاق حيسملا نأ ةسينكلا معزت كلذ

 .,. ١58 ص «ييدلا نايغطلا» يناثلا بابلا نم ةسينكلا نايغط لصف رظنا (4)

 . #3 :مالسإلا رونب ةصاخ ةعشا (6)
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 اهيلع ىوقت نل ميححلا باوبأو يتسينك ينبأ ةرخنصلا هذه ىلعو سرطب
 نوكي ضرألا ىلع هطبرت ام لكف تاومسلا توكلم حيتافم كيطعأو

 .©0(تاومسلا

 ةطلسلا نأ ينعي حيسملا نأ لوقلا اذه نم ةسينكلا تمهف

 نييراوحلا ريبك هيف تر يذلا عضوملا يف زكترتس همساب ةنميهملا ةينيدلا

 مساب همكحنو عمجأ ماعلا ىلع اهذوفن ةحنجأ دمت زكرملا اذه نمو سرطب

 ةمور يف تام  ةسينكلا لوقت امك  سرطب حيسملا نأ امبو .حيسملا
 يتلا ةسينكلا رقم اهيفو ءملاعلا مكحل حيسملا ةدعاق يه ةمور نإف
 هررقت ام لكو لطخلا نع موصعملا «ابابلا» هلوسزو حيسملا لثمت لثمم اهسأري

 مدقلا حورلا ةطساوب حيسملا ؛ نأ ذإ «باوصلا نيع وه هذه ةسينك كلا
 لس عفر هك 0 قمصتلا لاخ قل 2

 مربتو لحتو هللا مساب 2 اهنأ ماد امو ءاهتافرصت اهيلع لمي يذلا وه

 كلذ نع هللا ىلاعت اهتئيشم بسح مربيو لحب وه لب - هتئيشم بسح

 جيسملاب نينمؤملا لكل ةيمازلإ اهتارارقو ةبجاو اهتعاطف -ًاريبك ًاولع

 الدج فرعيال يذلا دايقنالاو ءايمعلا ةعاطلا 0 عابتألا ىلع سيلو

 رماوأ يه يتلا هللا رماوأ مداصت نأ وه رفتغي ال يذلا بنذلاو ءًاشاقنوأ

 ةطلس ىلع جراخلاو ,هبحاص ناك يأ يرشبلا لقعلا ةطساوب .ةسينكلا

 ةنعللا هيلع لحت «قطرهم» رفاك اهعماجم تارارقل دقانلا وأ ةسينكلا

 تناك امهم لب هيأر ةهاجو تغلب امهم توكلملا لوخد نم نامرحلاو
 .اهسفن ةسينكللو ةيحيسملل هتامدخو هقباوس

 نإف ءًابعش وأ اًيكاح اهتطلسو ةسينكلا ىلع درمتملا ناك اذا امأ
 . حيسملل ءاضرإ ءاهمادقأب هقحستس ةسدقملا شرويحلا
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 أوسأب داع يخيرات عقاو ىلإ لوحت يذلا ةسينكلا معز وه كلذ

 ًادحاو ًافقوم الإ هلايح كلمت ال نحنو .عمجأ ملاعلاو ابوروأ ىلع جئاتنل
 هللا لوسر ىلإ لوقلا اذه ةبسنل عطاقلا راكنالا فقوم وه ًاحيرص

 . مالسلا هيلع حيسل
 سميو ةفاك ءايبنألا هيلإ اعد يذلا ديحوتلا شدخي لوقلا اذه نإ

 ليجانألا ىوعد عون نم وهو .اهرهوج يف ةحيحصلا ةيناميالا ةديقعل

 ىتم ليجنإ نا لب ءءاوسب ءاوس هللا نبا انأ» لاق حيسملا نا ةمعازل
 تنأ» هلوق ىلع هل ةأفاكم سرطبل كلذ لاق امنإ حيسملا نأب حرصيل
 نأ رشبل ناكامإ# ىلاعتو كرابت قحلا لاق دقلو .(«يحلا هللا نبا حيسمل
 نم يل ًادابع اونوك سانلل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي

 متنك امبو باتكلا نوملعت متنك امب نيينابر اونوك نكلو هللا نود
 رفكلاب مكرمأيأ ًابابرأ نييبنلاو ةكئالملا اوذختت نأ مكرمأي الو نوسردت
 ةاعد ءايبنألاف 8١6(. 1/4 :نارمع لآ) «نوملسم متنأ ذإ دعب
 نم ةبئاش اهيف ىوعد مهنع ردصت نأ روصتي ال قحلا لسرو ديحوتلا

 ةيهولألا صئاصخخ نم ًائيش هسفنل مهنم دحأ معزي نأ اشاحو ءكرش
 .هريغل هبهب نأ نع ٌللضف

 الو ارض هسفنل كلميال لوسر رشب ءمالسلا هيلع .حيسملاو

 يتلا توكلملا حيتافم كلتمب هنا هيلإ بسني نأ زوجي فيكف عفن
 الف حيسملا اهكلمي نأ نيمزاج ركنن انك اذإو ؟هدحو هللا الإ اهكلمي ال

 اهتئرو ةسينكلا نوكو ءاهبهي مل وأ سرطبل اهبهو هنوك يف لادجلل ىنعم
 اننكمي ال امك .هرارقإ نكمي ال يساسأ انه أطخلاف ءاهثرت مل وأ سرطب نم
 .هلإ حيسملا نأب رقن نأ

 يملع ثحاب يأ عنقت نأ ةسينكلا ةعاطتسا يف سيلف كلذ عمو
 يذ .ناسنإ يأ عيطتسي الو ,ةنيقيلا ةلدألا قيرطب اهمعازم ةحصب
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 .ءايمعلا اهتاملسمب نمؤيو جوعألا اهقطنم رياسي نأ «ميلس لقع

 لالدتسا نم («نتنرب نيرجو يكريمألا بتاكلا رخس دقو

 أطخلا اذه يف ةسينكلا عوقو يف ببسلا عجرأو تارقفلا هذهم ةسينكلا

 , "9 (ةرخص»و (سرطب» يتظفل نيب نيب يلكشلا هباشتلا ىلإ

 تايأ نأب نوحرصي مهنيدل نوبصعتملا ليجانألا ورسفم ناك اذإو

 كلاب امف  ثيلثتلا ثحبم يف قبس امك لهل لصأ ال ليجانألا يف ةريثك

 يذلا ملسملا نع ًلضف «ةسينكلا لاجر ريغ نم نيركفملاو داقنلاب
 .اهيلإ كشلا قرطتي ال ةينيقي تامولعمب درفني

 اهتبكترا يتلا تاعانشلا ريربت نكمي ال خيراتلا رظن ةهجو نمو
 حا 3 تقهزأو ةراضحلا ةريسم تلقرع 9 ةنحاطلا بورحلاو ةسينكل

 لك يف نيدلا لاجر اههسرام نيذللا نايغطلاو دادبتسالاو .ءايربأل

 بوعشلا دض ةملظلاو ةاغطلا فص يف رمتسملا فوقولاو ةايحلا نوؤش

 ىرخألا مئارجلا ةيقبو ءءاملعلا قارحإو .شيتفتلا مكاحمو .ةسئابل

 ةيتونهكلا ةطلسلل هتوكلمو هناطلس ثروأ حيسملا نأب كلذ رربت نكمي ال

 . ةمشاغل

 اذه دروأ يذلا ىتم ليجنإ انعجارول كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 بطاخي لوقلا اذه نم طقف تارقف ثالث دعب حيسملا اندجول ءارتفال

 نكل هلل امي متهتال كنأل «ناطيش اي ينع بهذا» : الئاق سرطب

 ةقباسلا ةبحلا عم ةمهتلا هذهو فصولا اذه قستي فيكف . .«سانلل امب

 .؟هل ٌدحال يذلا ميركتلاو

 فرطلا ضغتو هبارضأو لوقلا اذه ىلإ ةسينكلا رظنت اذامل مث

 .ةرخص ينعي «261» ظفلو «56165» وه سرطب مسا نا كلذو .19 :وه لاجرو راكفأ رظنا 7

 ١//1١. :ىطسولا روصعلا ابوروأ خيرات يف امامت هلثمو
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 ءايظعلاو مهنودوسي ممألا ءاسؤر» : حيرصلا حيسملا لوق لثم نع

 .مكءادعأ اوبحأ» :هلوقو .«مكيف اذكه نوكي الف مهيلع نوطلستي

 نوئيسي نيذلا لجأل اولصو مكينعال اوكراب ,مكيضغبم ىلإ اونسحأ
 , 0 (مكيلإ

 ةينابهرلا -
 قلاخلا اهدارأ ةيماس ةياغ ضرألا هذه يف يناسنإلا دوجولل

 يف ةفالخلا» ىمظعلا ةمهملاب مايقلل ناسنالا راتخا نأ ذنم هناحبس
 ىسني اليكلو ءريخلاو حالصلاب اهارمع ةيلوؤسم هب طانأو «ضرألا

 هللا لعج هقلاخ مامأ ةجحلا هيلع موقتلو هدوجو نم ةياغلا ناسنالا

 .هسفن قامعأ يف اهايإ ًاعدوم .هنيوكت نم ًاءزج ةياغلا كلت ىلاعت

 لسرلا هيلإ ثعبو «هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف»
 .اهيلإ ةوعدلاو ةيباجيالا ةياغلا هذه قيقحتل ةيح جذامن اونوكيل ىرتت

 نولفغيف قيرطلا نولضي مهل ناطيشلا ءاوغإب  سانلا نكل
 .ةلجاعلا ةيناويحلا بلاطملا دودح يف نيسمغنم مهدوجو ةياغ نع

 نوبسحي مهو مهلامعأ لضتف اهتقيقح ريغ ىلع ةياغلا هذه نوروصتي وأ

 .ًاعنص نونسحي مهنأ

 ةهافتب داقتعالا اهتقيقح ريغ ىلع ةياغلا هذه روصت نمو
 يف ٌولغلاو ءاحل هللا اهلعج يتلا ةميقلا طاقسإ ةجرد ىلإ ايندلاةايحلا

 رظنلا فرص عم «بيذعتلاو قييضتلا دح ىلإ ةيرشبلا سفنلا بيذمع
 . ىمظعلا ةياغلا نم ءزج يه يتلا نوكلا ةرامع نع

 .؟مث:5 :اقول (م)



 يلمع قيبطت لإ مدقلا ذنم سانلا اهفرع يتلا ةينابهرلا امو
 هتمهمو ناسنإلا ةعيبطب لهجلا نع أشن يذلا ءىطاخلا يبلسلا روصتلل

 .دوجولا ْق

 ظحالن «ةديدع نايدأ نيب ةكرتشم ة ةيرشب ةعدب ةينابهرلا نأ عمو

 اهداجيإ ىلع ترفاضت ةزراب ًابابسأو ًافورظ ةينارصنلا ةينابهرلل نأ

 .روصعلا رم ىلع ىسنكلا نيدلا رهاظم زربأ تحبصأ ىتح ءاهتيمنتو

 : ةينابهرلا بابسأ
 ىربكلا ميلاعتلا ىدحإ :ةثوروملا ةيلصألا ةئيطخلا ةديقع ١

 ةرجشلا نم لكأ مالسلا هيلع مدآ نأ اهزجومو .ةفرحملا ةيحيسملا يف

 لظو «بارتلا هنكسأو ةنجلا نم درطلاب هللا هبقاعف (!ةفرعملا ةرجشو

 ىتح ةلواطتم ًاباقحأ ةئيطخلا كلت لالغأ يف فسري يرشبلا سنجلا
 يناسنإلا عونلل ءادف بلصيل «أريبك ًاولع كلذ نع ىلاعت» هنبا هللا لزنأ

 ىلع امازل حبصأف «ةئيطخلا هذه نم صالخلا قيرط سانلل نيبيلو
 نأ دارأ نم» ىتم ليجنإ لوقي «صالخلا اهحنمل هسفن لتقي نأ ناسنإلا

 . "(اهكلبي هسفن صلخي

 نمو اهكلهي هسفن صلخي نأ بلط نم» :اقول ليجنإ لوقيو
 ىه  نيوكتلا رفس ةياور بسح  ةأرملا تناك املو . .2'')«اهكلهأ

 تبصان ةفرحملا ةينارصنلا نإف «ةرجشلا نم لكألاب لجرلا ترغأ يتلا

 نإف كلذل .ملاعلا يف ةئيطخلا عبنمو رشلا لصأ اهرابتعاب ءادعلا ةأرمل
 لويملا لك لتقو تاذلا راكنإب الإ متت ال ةئيطخلا نم صالخلا ةيلمع

 .هتاوهشو دسجلل غلابلا راقتحالاو ءةيعيبطلا تابغرلاو ةيرطفلا
 . ةيسنجلا ةوهشلا ايسال

 ,ككئ135 (4)
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 طنق نأ ةئيطخلاب رمتسملا روعشلا نع دلوت ىرخأ ةيحان نمو
 ايندلا ملظت ىتح ةريبك فرتقي مهدحأ داكي الف هللا ةمحر نم نوريثك

 نيبهرتملاو ةريدألا دحأب قاحتلالا ىلع اهماغرإب هسفن نم رأثيو هينيع يف

 . هيف

 ةيروقيبألاو ةعشحلا ةيدوهيلا ةيداملل فرطتملا لعفلا در " 
 نيتثف ينارهظ نيب حيسملا هلوسرو هدبع هللا ثعب دقف :ةمهلا ةينامورلا
 ةيدوبعلاو اهتاذلم ليبس يف ينافتلاو ايندلا ىلع كلاهتلا طابر اههطبري
 ًاقلعت مهدشأو ناسنالا ىن دب عشجأ دوهيلا هموق :امه اهتاوهشل ةعناخلا

 عقنتسم يق مهغاذآ ىلإ نوقراخلا مورلا مهو رمعتسمو «ةايحلاب ًابشتو

 مالسلا هيلع حيسملا ناكف .ةسندلا تاوهشلا راكوأو ةيميهبلا ةايحلا
 0 مظعأ ةرخآلاب مهركذيو ظعاوملا غلبأب .مهظعي مهظعي # هللا رمأب

 كلذ لك .رثؤملا صصقلا مهيلع صقيو ةعونتملا لاثمألا م برضيو
 ىلع مهنويع حتفيو هللا ةدابع ىلإ ايندلا ةيدوبع نم مهعفري يكل
 نمآو .باسحلا هل اوبسحيف لاوهألا نم رخآلا ملاعلا يف مهرظتنيام
 عم مهتكل .هنم اوعمس امب مهيولق تظعتاو مهسفنأ ترثأت موق حيسملاب
 ىتح اوطتشاو اولغ « مهيلع يداملا طغضلل مهنم لعف درو نمزلا رورم

 اوبسنو «ةيوسلا ةرطفلا هيلمتو يحولا هب مهرمأي ام دودح نع اوجرخ

 .هعبتيو بيلصلا لمحيو ءاومأ نم درجتي نأ ينغلا رمأ هنأ حيسملا ىلإ

 توكلم ىلإ ينغ لخدي نأ نم رسيأ ةربإ بقث نم لمج رورم» :لاقو
 الو ةضف الو ًابهذ اونتقت الد :لئاق هذيمالت ىصوأ هنأو . .©"0هللا
 الو ةيذحأ الو نيبوث الو قيرطلل ًادوزم الو مكقطانم يف ًاساحن

 , 2" ؟لاصع
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 :ةطناقلا ةيبرهتلا تاينثولاو تافسلفلا هتفلخ يذلا رثألا
 هللا لص دمحم ثعبمو حيسملا ةافو نيب عقاولا رصعلا يف ملاعلا ناك

 يقيقح نيد ىلإ شطعتملاو ءيحولا عاطقنا نم ةرتف شيعي ملسو هيلع

 ريثكب لالضلاو ةريحلا تدبتساف ءاهدست نأ ةفرحملا ةيحيسملا عطتست مل

 ءاوقنتعا وأ ءاوركتباف فهرملا ساسحإلاو قيمعلا ريكفتلا يوذ نم

 لمأتلا ىلع موقتو ةايحلا نم برهتلاو رمذتلا نع منت تافسلف

 . ةيقاورلا ةفسلفلا كلذل لاثم ريخو «هدذاملا ءاروام ملاع يف قارغتسالاو

 باسح ىلع دسجلا رهقت ةلتاق تاينثو كلذ بناج ىلإ ناكو
 سلوب ناك املو .ةيمعربلاو ةيذوبلاك .فشقتلاو سأيلا سدقتو حورلا
 «تاينثولاو تافسلفلا هذه ىلع ًاعلطم ربكألا ةيحيسملا فرحم

 هتيحيسم ؛بلص يف اهلخدأو ةيعضولا هتنايد اهب حقل دقف ءاهئارآب أرثأتم
 ىلإ ةمئاشتملا ةرظنلا سلوب تاسابتقا نمو ء.هدعب نم عابتألا اهئراوت مث

 اتمو ايندلا ةايحلا

 يف اهنم ةفرحملا ةيحيسملا هتسبتقا امو تاداقتعالا هذه ترثأ دقو

 بحاص لوقي ؛حيسملا تلت يتلا نورقلا يف اهعويشو ةينابهرلا جاور
 : (ةيناسنالا خيرات ملاعف»

 ةرتفلا يفو «ةيحيسملا روهظ لبق ملاعلا يف ةدوجوم ةريدألا تناكو

 «يرصانلا عوسي نامز لبق .دوهيلاب يعامتجالا ءاقشلا اهيف 4 يتلا

 تبهو تاعمتجم يف ةلزعنم شيعت نيينيسألا كاسنلا نم ةفئاط تناك

 تأشنأ كلذك .تاذلا راكنإو رهطلاو ةدحولا نم ةيفشقت ةايحل اهسفن

 ةراجتلاو ةماعلا دوهحلا ةرمغ اولزتعا لاجر نم تاعمتج اهسفنل ةيذوبلا

 . .«لمأتلاو فشقتلا ةشيع اوشيعيل ملاعلا يف

 ةهباشم ةكرح ةيحيسملا خيرات نم ًادج ركبم نمز يف تأشنو»
 يفو دئادشو ةيمحو ةسفانم نم ةيمويلأ سانلا ةايح رمغيام بكنتت هذمل
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 ىلإ ءاسنلاو لاجرلا نم ةريبك دوشح تجرخ صوصخلا هجو ىلع رسم
 «تالمأتلاو تاولصلا اهماوق ةمات ةلزع ةشيع اوشاع كانهو .ءارحصلا

 ىلع روخصلا تحت وأ فوهكلا يف عقدم رقف يف نوشيعي اولظو
 نورثأتي نيذلا لاجرلا كئلوأ نم ةفدصلا مهيلإ اهفذقت يتلا تاقدصلا

 . 29(مهتسادقب

 نابمورلا عمتجملا ناك :ةيساقلا ةيعامتجإلا عاضوألا ع

 دارفأ حلاصل ةريبك تاعومجمو تاعاطق هيف حدكت ًاملاظ ًايقبط ًاعمتجم
 شيعلا فظشو سؤبلا نوناعي ةصاخ تارمعتسملا ناكس ناكو «لئالق

 ريخ نأ اوأرو ةايحلا نم نوريثك طنقف .نايغطلاو ملظلا بناج ىلإ
 ,ًافافك ولو شيعلا ىلع لوصحلاو دايسألا ةمدخ نم صلختلل ةليسو
 فاقوأو نينسحملا تاعربت نم مهيلع قفنُي ثيح ةريدألا لوخد يه

 نم فالآلا» نأ «ةراضحلا ةصق» باتك بحاص ركذيو «ةسينكلا

 اهضرف ىتلا ةيركسعلا ةمدخلا نم ًارارف ةريدألا نولخدي اوناك بابشلا
 ١ , "9 (نامورلا

 : ةينابهرلا ماظن

 بهارلا يف اهقيقحت نم دبال اطورش ةينابهرلا ماظن نمضتي
 : اهتم

 عم ةينابهرلل ىنعم ال ذإ «ةينابهرلا طورش مهأ :ةبوزعلا ل ١
 بسنيو .جوزتي مل «مالسلا هيلع .حيسملا نأ مولعمو .ةجوز دوجو

 لجأل مهسفنأ اوصخ نايصخ دجوي» هلوق حيسملا ىلإ ىتم ليجنإ
 ريفنتلا نأ ىلع .22(لبقيلف لبقي نأ عاطتسا نم تاومسلا توكلم

 .45 ص ,داقعلل حيسملا ةايح رظناو ءا/لا"# ءال٠ :م زليو (1)

 .18 ص .ككج (15)

 ليا 0

 قة



 تناك نإو ةيسنحلا ةلصلا ليذرتو راقتحاو ,.ةجوز تناك نإو ةأرملا نم

 .نابهرلا ريغل ةبسنلاب ىتح «ةفرحملا ةيحيسملا تايساسأ نم .ًالالح
 :ةسينكلا لاجر دحأ «روتنفانوب .ناس» لوقي

 الو لب .ًايرشب ًانئاك نورت مكنأ اوبسحت الف ةأرما متيأر اذإ»
 نوعمست يذلاو هتاذب ناطيشلا وه نورت يذلا امنإو ا ايح ًانئاك

 ,9"2(نابعثلا ريفص وه

 لاجر جاوز ةلكشم ةسينكلا ىلع ةيصعتسملا لكاشملا نم ناكو
 ديعب نمز ذنم ةسينكلا تناك»و «ميهيرست وأ نابهرلا ريغ نيدلا

 هجوزل هءالو عضي جوزتملا سقلا نأ ةجحب نيدلا لاجر جاوز ضراعت
 نأ لواحيس هناو» . . .«ةسينكلل هصالخإ نم ىلعأ ةلزنم ف هئانبأو

 نأ بجي سقلا نأ اذه ىلإ فاضي «هئانبأ دحأل هتبترم وأ هيسرك لقني

 ولعي نأ بجي يتالخألا هاوتسم نأو .ناسنالا ىنبو هلل هتايح سركي

 يتلا ةناكملا هذه هاوتسم ىلع يفضي نأو بعشلا قالخأ ىوتسم ىلع
 تبوجوب» . . .2"نهايإ مهلالجإو سانلا ةقث باستكال اهنم دبال

 اذهل ناكو مهنم نيجوزتملا تاجوز قيلطتو نيدلا لاجر ىلع لتبتل

 راصتناب تهتلاو رشع سداسلا نرقلا ىلإ تدتما راثا رمأل

 , 23590 (ةسينكل

 نوكت فيك روصتنلف ؛نابهرلا ريغ عم لاحلا وه اذه ناك اذإو
 . ! مهعم لاخلا

 نع ةيئابنلا ةلزعلا كلذ ينعيو :ايندلا نع لماكلا درجتلا  ؟

 قزرلا نم اضرلاو «ةايحلا يف لمأ لك نع رظنلا عطقو عمتجمل

 59 :مالسإلا رونب ةصاخ ةعشأ (15)

 "ملا ١١5 ةراضخلا هصفق )4١ سيب 2١6 ةراضحلا ةصق (١1و/١

 )١8( :ىطسولا روصعلا يف ابوروا خيرات 7: 1817.

 نا



 اهنم يرورضلا ىتح ةيدسجلا بلاطملاب مامتهالا مدعو .فافكلاب
 نييداعلا دارفألا رمأت ةفرحملا ةيحيسملا تناك اذإو .ةفاظنلاو سبالملاك

 ةلماعم نوكت نأ ىهدبف تابجاولا ىلوأ نم هدعتو ةايحلا راقتحاب

 ْ . ىتعأو ىسقأ بهارلا

 :(ةفسالفلاو ةيقالخألا ةلكشملا» باتك بحاص لوقي

 ربكأ نم رفس هنإ «(حيسملا ةاكاحم) فيرطلا رفسلا اذه أرقنل»

 ةيحيسملا ةايحلا رهاظمو هفئاحص نيب بلطنلو « يحيسملا لتبتلا رافسأ
 داقتحإ :ةرابع غلبأ لاحلا نع ربعمل هدجنام نأو .حيحصلا اهانعمب
 ليصأ راقتحا «تايهلإلا ملع كلذ لمشيل ىتح .ملع لكل يساسأ

 ىتح «يعامتجالا فرشلاو ءارثلا :اعلا اذه تاريخ هيمسنام لكل
 نأو أو مدنلاو عضاوتلا اًماد رعشتسن ن نأ انلع يلع متحل هنإو ٍءطسولا زكرم ا

 نأو ةمحرلا هيلق رهظم لكو ةيحضتلا ماودلا ىلع ءايلمع «سرامن
 ,هنايك هيف ءرملا ىسني ينيد لمأتو مات لوهذو تمص يف انساوح عمجن

 بجي «ةبغرلا ماع تومي نأ بجي ؛يويند ليم لك انيف لتقن نأ بجي
 .«يدبألا دوجولا انل نوكي فوسام لئازلا ملاعلا اذه نم أدبن نأ

 :ًالئاق ميلاعتلا هذه ىلع قلعي مث
 قيبطتلا نإو «ةيناسنالا ىلع ساق ءاضق هنكلو ءالعو ةمظع»

 لاجرلا اهيف ةريدأب ضرألا ألمي نأ نكميل ءىدابملا كلت لثمل لماكلا

 لاوزلا لمأتو ةراهط يف نورظتنيب ىرخأ ةهج نم ءاسنلاو ةهج نم
 .2©2يناسنالا عونلل يئابنلا

 ىلع ةينابهرلا ةايحلا ماظن ضرفي :ةلصاوتملا ةدابعلا ل

 عيطتسي الو .بأآلا هيلع اهيلمي ةرمتسم ةدابع ةلاح يف نوكي نأ بهارلا

 نيطسغوا بهارلا هنا ثحبلا دعب تملع دقو رفسلا بتاك مسا فلؤملا ركذي ملو ١١5. ص (15)
 .5494/5 : ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظنا
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 هقيطت ال ام اهفلكيو اهفهريو هسفن دهجي نأ هيلع لب .ةعاطلا يف ددرتلا

 مكس اذإو ءسوقطلا رئاسو ميئنارتلاو ليتارتلاو مايصلاو تاولصلا نم
 ذخأتلو . . .ةعدارلا هتابوقع ماظنلل نإف هنم ءيش يف رّصق وأ كلذ نم

 لابج يف ةريدألا سسأ يذلا «نابملوك» سيدقلا ميلاعت كلذل ًاجذومن

 موي لك يلصتو موي لك موصت نأ بجي» :هميلاعت نم «ءاسنرفب جوفلا

 بأ مكح تحت شيعي نأ بهارلا ىلعو «موي لك أرقتو موي لك لمعتو
 .(دحاو

 وهو مونلا هبلغي داكي بعتم وهو شارفلا ىلإ يوأي نأ بجيو»
 :دلجلاب نوكتام رثكأ ةمراص تابوقعلا تناكو» . ١ .«قيرطلا يف رئاس
 لبق هرفاظأ مردي نأ يسن وأ ةمينرت أدبي وهو لعس اذإ طايس ةتس

 ءانثأ هنانسأب حدقلا عرق وأ ءةالصلا ءانثأ مّسِبت وأ ,ءسادقلا ةوالت

 . «ينابرلا ءاشعلا

 هللا وعدي نأ ىسن اذإ بهارلا باقع ًاطوس رشع انثا تناكو»

 يف كرتشي نمل ةئامو ءةالصلا نع رخأتملا باقع نوسمحو .ماعطلا لبق

 . ةأرمأ عم ماشتحا ريغ نم ثدحتي نمل ناتئمو ءعازن

 داروألا تناك دقف «٠ .عطقني ال يذلا دمحلا ماظن ,نابلوك» ماقأو

 اهنوهجوي» نابهرلا نم ةفئاط دعب ةفئاط ًارابنو اليل يل عاطقنا الب اهولتي

 6 ١«نيسيدقلاو ميرمو ىسيع ىلإ

 مك لب ءركذام ىلع رمألا رصتقي مل :ينونحلا بيذعتلا

 رطفلا اهل زئمشت ةينونج تافرصت ىلإ كلذ زواجت عدبلا ةيعيبط يه
 قمعو مهناميإ ةوق نع اوربعيل نابهرلا ضعب اهعدتبا «ةميلسلا

 نع أوثدحف بئاجع كلذ نم تنوخرؤملا ىورو) ع مهثدبل مهصالخإ

 586# :14 ةراضحلا ةصق (50)
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 همسج ضرقيل عقنتسم يف رهشأ ةتس مان هنأ سويراكام بهارلا

 ناكو . . .ديدح نم راطنق وحن اًئاد لمحي ناكو .ماس بابذ يراعلا

 ماقأ دقو «ديدح نم نيراطنق وحن لمحي سيبيسوي بهارلا هبحاص
 اًناق نينس ثالث انحوي بهارلا دبع دقو . . .حزن رثب يف ماوعأ ةثالث

 دنسأ ًادج بعت اذإف «ةدملا هذه لاوط دعقي ملو مني لو ةدحاو لجر ىلع

 امنإو ءاًمئاد نوستكيال نابهرلا ضعب ناكو .ةرخص ىلإ هرهظ
 «ماعنألاك مهلجرأو مييديأ ىلع نوشميو ليوطلا مهرعشب نورتستي

 لكأيو رباقملاو ةحزانلا رابآلاو عابسلا تاراغم يف نونكسي مهرثكأ ناكو

 ءاقنل ةيفانم مسجلا ةراهط نودعي اوناكو .شيشحلاو ًالكلا مهنم ريثك

 مهاقنأو مهدنع سانلا دهزأو .ءاضعألا لسغ نع نومثأتيو حورلا

 بهارلا لوقي .سندلاو تاساجنلا يف مهلغوأو ةراهطلا نع مهذعبأ

 هرمع لوط نيلجرلا لسغ مثإ فرتقي مل ينوتنا بهارلا نا :سنيبا

 دقو ءةنس نيسمخ ءاملا هلجرالو ههجو سمي مل ماهاربا بهارلا تاكو

 نمز يف انك دقل .هافسأ او :ًافهلتم نامز دعب يردنكسالا بهارلا لاق
 .©7(تامامحلا لخدن نآلا انب اذإف .ًامارح هجولا لسغ دعن

 طبري عرولا نم ةديدج ةجرد عرتخا لزعنم بهار» كانهو

 نابلوك سيدقلا امأو .0"©2(قيض راغ يف ةرخص ىلإ ةلسلسب هسفن

 جرضتو هتوسنلق يف لخدتف هيفتك ىلع مثحت بجانسلا تناك»ف
 . نكاس وهو 2"")اهنم

 : ةينابهرلا جئاتن
 ةرطفلا رياسي ال ماظن وأ أدبم لك نأ نوكلا يف هللا ننس نم

 قبطم ءاقش هعابتأ ريصمو .ءانفلاو نارسخلا ىلإ هلام نإف ةيرشبلا

 154 :نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام (؟1)

 الا" :ةيناسنالا خيرات ملاعم (؟؟)

 ,256 :114 :ةراضحلا ةصق (7)
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 ءاهقلاخ الإ ةرطفلا مئاوي نيدب يتأي نأ دحأ عيطتسي الو ءريرم عايضو

 نم رثكأ ةيرشبلا بماذا اوعضاوو نوعدتبملا ناك كلذلو .هنأش لج

 يشب سنجل ىلإ ةءاسإ ءيش

 نم الو ناسنالا ةرطف نم تسيل ةينابهرلا ن نأ يف كش نم امو

 هللا اهم رمأي مل اذهلو كلذ نم ضيقنلا ىلع يه لب ء.هدوجو تاياغ

 هللا ةاضرم ءاغتبا لإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهروإ اهعرشي مو

 مازلإب اوعوطت نيذلل ةبسنلاب ىتح ةعدب يهف «اهتيعر قح اهوعر |(ف

 أ دعب اهب كلاب ايف هللا اضر ىلع صرحلاب نيعوفدم اهب مهسفنأ
 ؟ايندلا بالطو قاسفلا اهكلس يف طرخنا

 يف برغلا خيرات تافلؤم نم فلؤم ىلع هنيع عقتاال ءرملا نإ
 نم ةينابهرلا ةايحلا خطليو نيشيام هيف ىريو الإ ىطسولا هروصع
 .داسفلا ريخاوم ةراعد اهعراضت ال يتلا ةراعدلاو ةعينشلا حئاضفلا

 يفو ةريدألا يف نيدلا لاجر ضعب نإ» :ينولك ريد سيئر لوقي

 باكترا هعم نوحيبتسي ًاراتهتسا ءارذعلا نباب نورتهتسي اهجراخ
 نضمؤلا اهأشنأ يتلا تويبلا كلت يف لب ءاهسفن هتاحاس يف ءاشحفلا

 دقل .روسملا اهمرح يف ةراهطلاو ةفعلل ًاذالم نوكت يكل نوعشاخلا

 ًاناكم دجت ال ءارذعلا ميرم تحبصأ ىتح ةراعدلاب تويبلا هذه تضاف

 ,("09)(ىسيع لفتلا هيف عضت

 ةرطفلاو يوسلا عبطلا ةبلاغمو نيدلا يف ولغلاو تمزتلا ىدأ دقل

 روجفلل تاءابم ةريدألا تحبصأو ًامامت ةيسكع ةجيتن ىلإ ةميلسلا

 قرشلا ىراصنب لاحلا لصو دقو «كلذ يف ةلثمألا اهب برضت قسفلاو

 نم نيرتهتسملا نأ دح ىلإ  ًاكسمت دشأو ءايح رثكأ اوناك اًبرو

 .#ا/5 1148 :ةراضحلا ةصق (؟4)
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 ةراعدلا داور داتري امك ةريدألا نوداتري اوناك ناجملا ءارعشلاو ءافلخلا
 فورعملا «تارايدلا» باتك اهنم ابتك كلذ يف اوفلأو رهعلا تويب مويلا
 , 22 يرعلا بدألا يسراد ىدل

 تفعض دقف يداعلا يحيسملا درفلا امأ ,نينبهرتملل ةبسنلاب اذه
 وهو ءال فيك .ةينيدلا قالخألاو ميقلا هسفن يف تعزعزتو نيدلاب هتقث
 عتملا نم نولانيو روجفلا يف نوقرغي رهطلا لاثمو توكلملا نايصخ ىري
 ةعيرذ كلذ اوذختا دقف مهنم نورويغلا امأ .هغولب هنكمي الام ةيدسحلا

 أدبت ةصاخ ةريدأ اهل ةديدج ةينيد قرف نيوككتو ةسينكلا نع قاقشنالل

 هيف طقس ايف طقستف دوعت نأ ثبلتال اهنكل .ةفيظن رمألا لوأ
 ةيوق اهيف ةسينكلا ةضبق لازت ال ىتلا ةرتفلا يف ناك كلذ لك .اهفالسأ

 دعب ايف اهناطلس فعض تدهش يتلا ةلحرملا نكل ًابلص اهذوفنو
 روذب لعج امث اهدويقو ةسينكلا لالغأ دض ًايغاط لعف در تدهش
 ححصو .ًادرطم اومن ومنت ةيقالخالا ريغ تاكرحلاو ةيحابالا تافسلفلا
 نم ةديدع لايجأ اهتمهتا اك مظنم قافن ةيحيسملا» نأب لئاقلا يأرلا
 ريغ سانلا رثكأ دنع نكت لو اهنأو «ىرخألا ولت ةرملا نييلقعلا داقنلا

 , "90 (ةايحلا ىلإ ةصلاخ ةينثو ةرظن هتحت يفخي قيقر راتس

 ةيسفنلا قامعأ يف ةلغلغتم ةينابهرلا بساور تلظ دقو اذه
 قلعتي ام ايس ال  سوفنلا يف هتناكم نيدلا دقف نأ دعب ىتح ةيبوروألا
 ةصاخ ةثيدحلا ةمادحلا تايرظنلا يف هرثأ كلذل ناكو سنجلاو ةأرملاب

 .قالخألاو عامتجالا ةيناملع ثحبم يق يقأيس امك (ةيديورفلا»

 داوع سيكروك :قيقحتب ًارخؤم عبطو .يشباسلا نسحلاوبأ هبتك (1؟5)

 .”00/4 :ملاعلا خيرات (؟55)
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 ةسدقملا رارسألا ًاثلاث

 وهو (9'©2بيغلاب ناميالا ىلع ةيناسنالا سفنلا هللا رطف

 ىلإ قوشلا اهيف أشن انه نمو .هفشتكي نأ يتاذلا كاردالا عيطتسي ال ام

 قئاقحلاو تاعوضوملا نم ًاريثك نا ىتح ءهتفرعمل قوتلاو لوهجملا
 زيح ىلإ تلقتنا اذإف ةلوهجم تمادام باجعالاو ةيبذاحلا بستكت

 سملتت نأ اهدرفمب ةيرشبلا سفنلا عيطتست الو ,ءكلذ تدقف دوجولا

 نم دب ال لب .لوهجملاو مولعملا نيب ةداهشلاو بيغلا نيب لصافلا طخلا

 ءديحولا ميلسلا قيرطلا وه كلذو هتفرعمل يملإلا يحولا ىلإ ءاجتلالا

 عابشا نولواحيو ىرخأ قرط نم كلذ نوسمتليف نولضي رشبلا نكل

 « يحولا نع نيعطقنم هيلإ علطتلاو بيغلاب ناميالا يف ةيرطفلا ةبغرلا

 ةرحسلاو ةنهكلا نم هئالمعب قلعتلا ىلإ ناطيشلا مهعفديف
 هتبراحمل ًاعيمج ءايبنألا ءاج يذلا كرشلا يف نوعقي ذئنيحو .نيذوعشملاو

 .هبورض لكب
 تاينثولا تألتماو مدقلا ذنم ةطلغلا هذه يف ةيرشبلا تعقو دقو

 عابتا طلغو «ةضماغلا زومرلاو ةيفخلا بيلاسألاو رارسألاب ةميدقلا

 اًهاخداو زومرلاو رارسالا هذه نم ءايشأل مهسابتقاب عنشأ ةطلغ ءايبنالا

 .ةفرحملا ةيحيسملا يف هنيعب لصحام كلذو مهنيد يف

 يقيرغا اهضعب لوصألا ةددعتم ةريثك رارسأ ةيحيسمللو

 نم «للوألا سللوب ةنايد ةيئارثملا نع لوقنم اهضعبو يذوب اهضعبو
 رارسأ ربكأ وهو  ثولاثلا رسك ةديقعلا رومأب قلعتيام رارسألا هذه

 رسك سوقطلاو ةدابعلا نوؤشب قلعتيام اهنمو  اهرطخأو ةيحيسملا
 «سدقملا تيزلا رسو «فارتعالا رسو «ينايرلا ءاشعلا رسو .ديمعتلا

 .اهاثمأو رضتحملل ةريخألا ةالصلا رسو

 .151 :يمالسإلا روصتلا صئاصخ نم «نزاوتلا» لصف رظنا 077

 ىلا



 نم سوقط لك ريربت ىلإ دمعت ةسينكلا نأ :لوقن نأ عيطتسنو
 «رس)» ةملكف (يهلإ رس ) هنأب سوفنلا هنم رفنتو لقعلا هابأي اهسوقط

 مواقي ًايروف ًاحالسو ءابيزاحمو اهصئاقن لك رتسي ًاضافضف ًابوث تناك
 .اهيلع ضارتعا لك

 فتكنلف سوقطلا رارسأ امأ ثيلثتلا رس نع مالكلا قبس دقو
 .اهتيقبل اجذومن نوكيل «ينابرلا ءاشعلا رس» وه دحاو رس ةشقانمب اهنم

 :ينابرلا ءاشعلا
 ًاضيأ ىمسيو ةيحيسملا سوقطلا يف لمع مهأ وه ينابرلا ءاشعلا '

 :يلي امك ىتم ليجنإ يف هتيعورشم لصأ درو دقو «سدقملا نابرقلا»
 ذيمالتلا ىطعأو رسكو كرابو زبخلا عوسي ذخأ نولكأي مه اهيفو»
 مهاطعأو ركشو سأكلا ذخأو .يدسج وه اذه .اولك اوذحخ :لاقو

 .ديدجلا دهعلل يذلا يمد وه اذه نأل .مكلك اهنم اوبرشأ : الئاق
 , "9 (اياطخملا ةرفغمل نيريثك لجأ نم كفسُي يذلا

 يف ركذي هنكل هنيعب ءاشعل ضرعتي الف انحوي ليجنإ امأ
 يذلا زبخلاك مه ةيآ حيسملا نم اوبلط دوهيلا نأ سداسلا حاحصالا

 :حيسلا مهل لاقف مهدادجأ ىلع هللا هلزنأ

 الف يب نمؤي نمو ؛عوجي الف نإ لبقُي نم «ةايحلا زبخ وه انأ»
 قحلا قحلا» :هلوقب هدكأ كلذ نم دوهيلا ةشهد ىأر الو . «ًادبأ شطعي

 ةايح مكل سيلف همد اوبرشتو ناسنالا نبا دسج اولكأت مل نإ مكل لوقأ

 ف هميقأ انأو ةيدبأ ةايح هلف يمد برشيو يدسج لكأي نم ع

 لكأي برشي نم قح برشم يمدو قح لكأم يدسج نأل ريخألا مويلا
 .©"*هيف انأو يف تبثي يمد برشيو يدسج

 وسال : 55 4
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 رئاعش نإ  نييلقعلا داقنلا نم هريغك  نوبول فاتسوغ ىريو

 2(" *)ةيئارثيملا ةينثولا نع ةلوقنم ةعدب سدقملا ءاشعلا اهنمو ةينارصنلا

 ىلع وأ ًايئارثم ناك «يدوهيلا لوؤاش» سلوب نأ يأرلا اذه ديؤيو
 لجعلاب ةيحضتلا اهرئاعش نم ناك ىتلا ةيئارثيملاب ًارثأتم لقألا
 نع ثيدحلا نم هلئاسر يف رثكي سلوب نأ ىرن كلذلو ,©>سدقملا
 نم رشع يداحلا حاحصالا يف درويو .هعابتأ يف هلولحو حيسملا دسج

 عم قباسلا ىتم مالك هبشيام ©”"سويثنروك لهأ ىلإ ىلوألا هتلاسر
 ملع نأ ىلع .حيسملا اهيف ملسأ يتلا ةليللا يف ناك كلذ نأ ةدايز

 يذلا ماظنلا وه ميدق لصأ ىلإ ينابرلا ءاشعلا ةركف عجري عامتجالا
 يوحي ضماغ دقعم ماظن وهو» ةيمطومطلا مساب مهحالطصا يف فرعي

 نوكي يذلا مطومطلاو ةليبقلا نيب ةلصو ةبارق ةقالع مايق يوحي اييف

 ةنيعم ةيرئاعش تابسانم يف لإ هلوانتو هديص اهبجومب مرحي ًاتابن وأ ًاناويح

 نودقتعيو مطومطلا يف اهنومهوتي ةبوغرم تافص نولكآلا بستكي يكل
 .,©279تابسانملا هذه يف هلوانتب مهقورع يف همد يرجب هنأ

 ةميلو نوميقي لئاوألا نويحيسملا ناك دقف .لاح ةيأ ىلعو

 دسج ىلإ نازمري ناذللا رمخلاو زبخلا اهماوق حصفلا ديع يف ةيراكذت
 سلوب ةياور بسح ىصوأ امك هتوم ىركذل ءايحإ كلذو «حيسملا مدو
 .(يركذل اذه اوعنصا»

 ةسينكلا نأ الول دحلا اذه دنع ةعدبلا فقت نأ ًايفاك ناك دقو

 زاجملاو ةقيقحلا نيب طلخلاو مهفلا ءوسو فيرحتلا يف اهتداع ىلع ًايرج
 ىهو .ةلاحتسالا وأ لوحتلا ةديقعب ةفورعملا ةديقعلا كلذ ىلإ تفاضأ

 < :قئاقحلا ةايح (0)

 ." ج «عوسي ميلاعت ىلإ تفيضا ءىدابم» لصف :ةيناسنالا خيرات ملاعم رظنا 1*6)

 انيك فقل
 15 231377 : يبهذلا نصغلا رظنا 2(”
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 ىلع هنيعب حيسملا دسج نولكأي ءاشعلا يلوانتم نأب داقتعالا بوجو

 زبخلا لوحتي فيك امأ .ًاضيأ ةقيقحلا ىلع هسفن همد نوبرشيو ةقيقحلا

 لأسي نأ دحأل زوجيال «رس» كلذ نِإف حيسملا مدو دسج ىلإ رمخلاو

 .توكلملا نم درطلاو نامرحلاب بقوع الإو هيف ككشي وأ

 «هذبنو هراكنا يف لقعلا ددرتي ال امم ةلاحتسالا ةديقع نأ رهاظو

 «مدو محل ىلإ رمخو زبخ ةلاحتسا روصتي نأ ميلس لقع عيطتسيال ذإ

 دسج نا مث .يداعلا رمخلاو زبخلا معط نوقوذتي نيلكآلا نا نيح يف

 «ةقرفتم نكامأ يفو ًايونس فالآلاب دعت ءاشعلا دئاومو دحاو حيسملا

 . ؟اهعيمج اهيلع همدو هلسج قرفتي فيكف

 لحخدي نأ وه كلذ نم ةياغلا نأ معزت ةسينكلا تناك اذإو

 ةياغلا هذه ققحتت لهف ةيهولألا اوعتمتيف نيلكآلا داسجأ يف حيسملا

 . ؟الصأ ةياغلا هذه لب ةليسولا هذه ىودجامو ءاهب داقتعالا درجمب

 مهيلع تضرفف اهعابتأ ةجاذسو ةهالب تلغتسا ةسينكلا نإ

 نأ دبال ةيرشبلا ةرطفلا نكل ةجوجملا ةبيرغلا دئاقعلا هذه لثم

 فارسإ ىدأ دقف لعفلاب متام كلذو ءاهتلفغ تلاط امهم ظقيتست

 كلت ىلإ ةيناسنالا رطفلا ةدناعمو رشبلا لوقعب فافختسالا يف ةسينكل

 رونب ةبوروأ لاصتا ذنم تأدتبا يتلا ةسينكلا دض ةمراعلا ةروثل

 يف اهتنميهو اهذوفن مظعم اهادقفو ةسينكلا رايهناب تهتناو مالسإل
 . يضاملا نرقل

 ىلع تحتف ىتلا تارغثلا نم ةلاحتسالا ةلأسم تناك دقو

 نم ريرم دقنو ةينيد تاقاقشنا نم تببس امب ًادس اهل عطتست لو ةسينكل
 ,"”*(فلكيو» امل نيركنملا لئاوأ نم ناكو «نيركفملاو نيخرؤملا

 .”515 1:7 :ىطسولا روصعلا ابوروأ خيرات (4*0)
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 اذه نم اورخسف نويلقعلا داقنلا كلذ دعب رهظو .«رثول نترام»

 يسنرفلا فوسليفلا مهداور نم ناكو ةيرخس مظعأ سقطلا

 © «نيتلوف

 لاثم» هنأ :ينابرلا ءاشعلا نع نيرصاعملا نيثحابلا دحأ لوقيو

 ةفاضإ لقألا ىلع وأ «.قئاقحلل ًاداسفإ نيخرؤملا ضعب صعب هآري ال عئار

 0 تقو يف تءاج

 ليثامتلاو روصلا ةدابع  ًاعبار

 لك ةرواجملا تاينثولاو تانايدلا نم ةينارصنلا سابتقا لمش

 رهاظملاو ساسحالاو قوذلا لمش اك رئاعشلاو ةعيرشلاو ةديقعلا رومأ

 ةينثو تامصب هيلعو الإ اهسوقطو اهدئاقع نم ءيش نكي ملف .ةماعلا
 ةسينك وأ ريد ابنم ولخي ال يتلا روصلاو ليثامتلا يف كلذ ىلجتب ةحضاو

 لامعأ نم هدعتو ليثامتلا تحنو ريوصتلا مرحت ةاروتلا ةعيرش نأ مغر

 . (ةينثتلا رفس» نيينثولا

 ةدودحم  ىرخأ ةعدب ةيأك ليثئامتلاو روصلا ةدابع تأشنو

 يف لخدت 0 ابنكل ةعساو ءاجرأ يف ترشتناو ًايجيردت تمن مث «قاطنلا

 (ى يناثلا ةيقين عمجم يف الإ ةيمسر ةفصب ةيحيسملا ةنايدلا بلص
 : يتآيس

 :«تنارويد لو» لوقي

 اياقب اهدعتو ليثامتلاو روصلا هركت اهرمأ لوأ ةسينكلا تناك»

 .48 18 ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظنا (6)

 .186 :لاجرو راكفأ مدر



 ىلإ فدهي يذلا ينثولا تحنلا نف ىلإ تقملا نيعب رظنتو ةينثولا نم
 ةئيبلل ناك امو نيطنطسق دهع يف ةيحيسملا راصتنا نكلو ةهلالا ليثمت
 ةمواقم ةدح نم ففخ دق اذه لك رثأ نم ةينانويلا ليثامتلاو ديلاقتلاو
 تأشن نيدوبعملا نيسيدقلا ددع فعاضت نا املو . ةينثولا راكفألا هذه
 نم ريثك ءارذعلا ميرملو م ترهظف مهركذتو مهتفرعم ىلإ ةجاحلا
 بسحف حيسملا لثمت اهنأ نومعزي يتلا روصلا سانلا مظعي مو ءروصلا

 يوذ رظن يف بيلصلا حبصأ دقل ىتح بيلصلا ةبشخ اهعم اومظع لب
 . ةبيجع ةيرحس ةوق اذ اًيسلط هجذاسلا لوقعلا

 ليثامتلا روصلاو راثآلا لوحف هترطفل نانعلا بعشلا قلطأو»
 عومشلا نودقويو اهنولبقيو سانلا احل دجسي تادوبعم ىلإ ةسدقملا
 اهريثأتب تازجعملا نوبلطيو راهزألاب اهنوجوتيو اهمامأ روخبلا نوقرحيو
 . ىفخلا

 تنك صاخ عونب ةينانويلا ةسينكلا بهذم عبتت يلا دالبلا يقو»
 لزانملاو ةريدألاو سئانكلا يف ناكم لك يف ةسدقملا روصلا ىرت
 ءاهنم لخت مل اهسفن سبالملاو يلحلاو لزانملا ثاثأ ىتحو تيناوحلاو
 دمتعت برحلا وأ ةعاجملا وأ ءابولا راطخأ اهددهتت يتلا ندملا تذحخأو
 ءايلوألا نم اهيفام ىلع وأ «ةينيدلا راثآلا نم اهيدلام ةوق ىلع
 . ©تثراوكلا هذه نم ةاجنلل . .نيسيدقلاو

 دملا نكلو «ىلوألا ةيحيسملا نورقلا يف ةلمحب ةروصلا يه كلت

 ثدحأ ةرومعملا مظعم لمش يذلا نماثلا نرقلا يف ميظعلا يمالسإلا
 اهيسال ةرواجملا ةينثولا تائيبلا يف ًايوق ًارثأ ةصلاخلا ةيديحوتلا هميلاعتب

 ةفاححس كويبرغلا سحأ ريثأتلا اذه لضفبو «ةينارصنلا مورلا ةلود

 .باتكلا اذه نم ٠١4 ص يف ةيلقص ةريزج ةصق رظناو ١54/54 ةراضحلا ةصق 49
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 ةديقع نم نيملسملا ىدل امي نيروهبم مهريكفت ةلاحضو مهتادقتعم

 . ةماش ةراضحو ةعصان

 هخيرات نم ةعطقتم تارتف يف برغلا يف تماق دقف كلذل

 «ثلاثلا ويل» روطاربمالا ةلواحم اهرهشأ نم ةعدبلا هذهل ةيداعم تاكرح

 دارأو ليثامتلا ةلازإو روصلا سمط هيف بلطي ًاموسرم ردصأ يذلا
 رهظمب هرهظت يتلا ةعينشلا ةمصولا هذه اهنيدو هتمأ نع ليزي نأ كلذب

 تجضو كلذ تضفر ةسينكلا نكل «نيملسملا هئادعأ مامأ صقنلا

 ةادانملاو هعلخ ىلع لكلا قفتاو بعشلا راثو سئانكلاو ةريدألا

 .رخآ روطاربماب

 سلجم عمتجاف ءرعكست د اهراوأ لظ لب

 ىلع ةنعللا ٌبصو يناثلا يروجيرج ابابلا هيلإ اعد برغلا ةفقاسأ نم
 .©ليئامتلاو روصلا يمطحم

 حجرأتت ةلأسملا تلظو ديدج نم عارصلا داع هدافحأ دهع يفو

 ةرصاعم تناك يلا «ينيريا» ةروطاربمالا تعد ىتح لحلاو ةمرحلا نيب

 ثحبل ماع عمجم دقع ىلإ يحيسملا ملاعلا يف نيدلا لاجر ديشرلا نوراهل
 10 ةنس يناثلا ةيقين عمجم عمتجاف اهلايح مساح رارق ذاختاو ةلأسملا

 :يتآلا رارقلا ذختاو افقسأ 6٠# هرضحو

 ةسدقملا ةينبألاو سئانكلا يف سيل روصلا عضوت نأب مكحن انإ»

 اننأل تاقرطلا يف ناردجلا ىلعو تويبلا يف لب طقف ةيتونهكلا سبالملاو

 رئاسو لسرلاو ةسيدقلا هتدلاوو حيسملا عوسي انبر ةدهاشم انلطأ نإ

 ميركتلاو مهيف ريكفتلا ىلإ ديدشلا ليملاب انرعش مهروص يف نيسيدقلا

 .تمت مل ةكرحلا نأ ريغ

 1١4. ةراضحلا ةصق (*4)



 يتلا ةدابعلا ال ءروصلا هذهل ماركإلاو ةيحتلا ىدؤت 3 نأ بجيف محل
 .©”*)ةيحلإلا ةعيبطلاب الإ قيلت ال

 نم ًاحدر اهيضراعم راكفأ ىلع ةسينكلا ةينثو ترصتنا كلذبو
 ريغ ءيش الو دوجسلاو عوكرلا ينعت ةدابعلا نأ تبسحو .نامزلا
 .كلذ

 قرشلاب ينثولا برغلا لصتا .نورق ةثالث ةبارقب كلذ دعبو
 لماع كلذ ناكف .ةيبيلصلا بورحلا قيرط نع ىوقأ الاصتا ملسملا
 نم ريثك ىدانو ليثامتلاو روصلا ةدابعل ةضهانملا ةكرحلا ثعب يف الاعف
 معزت ةيحالصإلا ةكرحلا روهظبو كلذب نييسينكلا نيحلصملا
 نأ الإ , مهسئانك اهتمرحو ليثئامتلاو روصلا ىلع ىلع برحلا تناتستوربلا
 .اهيمطحم نعلتو اهسدقت لازت ال ةيكيلوثاكلا ةيبلاغلا

 ةعئاش ةيبرغ ةداع روصلا سيدقت نأ ملع اذإ ءرملا شهد امبرو
 طاسوألا يف لب .ءبسحف ةينيدلا طاسوألا يف سيل رضاحلا انرصع يف
 ,(47(نيفقثملا ضعبو ةماعلا

 تناكو .ناهتمالاو لاذتبالا دح همأو حيسملا ةروصب رمألا غلبو
 راتهتسالاو فخسلا لصو ثيح ةيئامنيسلا مالفألا يف ىربكلا ةماطلا
 ىلإ ه 191/ ةنس (ةيدوهب تناك امبرو) ةيديوسلا تاكرشلا ىدحإب
 ةيبرغلا لودلا نأ بيرغلاو .(ةيسنجلا حيسملا ةايح) نع مليف جاتنإ

 ضعب تثعب انيب «ةريرشلا ةلعفلا هذه هاجت ًايبلس ًافقوم تذختا
 . مليفلا فاقيإل تاءادن ةيمالسإلا تامظنملا

 تنارويد ركذ امك ال (*ا/ال) هيف ةفقاسألا ددع ناب ملعلا عم عم 1114 :ةينارصنلا يف تارضاحم (*9)
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 ىلع تأرجت ةسينكلا نا لب .همأو حيسملا ىلع رمألا رصتقي ملو

 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت نيقولخملا روصت اك هتروصو هنأش لج يرابلا
 : هينيد نيدلا رصان ذاتسألا لوقي «اريبك

 هلإلا هيف ذختي مل يذلا ديحولا نيدلا وه يمالسالا نيدلا»
 ظفل نإف ةيحيسملا يف امأ لاكشألا نم كلذ ىلإ ام وأ ًايرشب ًالكش
 دق نسلا يف نعاط خيش لجرل ةيمدآلا ةروصلا كلت اهطوحت «هللا»

 ديعاجت نمف لالحنالاو ةخوخيشلاو ربكلا لئالد عيمج هيلع تناب

 توملا ىركذ سفنلا يف ريثت ةلمهم ةلسرم ءاضيب ةيحل ىلإ ةرئاغ هجولاب
 الو احم ةبارغلل ىرن الف (هللا يحيل» نوحيصي موقلا عمسنو .ءانفلاو

 لثمت دقو ةمئادلا ةيدبألا زمر ىلإ نورظني مهو مهتحيصل بجعن
 نم هيلع نوشخيال فيكف رمعلا لذرأ غلب دق ًامره ًاخيش مهمامأ
 نولثمي يذلا «وهاي» كلذك ؟ةايحلا هل نوبلطي ال فيكو ءانفلاو كالهملا

 ةكلاهتملا رهاظملا كلت لثم يف هنولعجي مهف يدوهيلا ديحوتلا ةراهط هب

 .2؟)7(ةروصملا ةميدقلا ليجانألا خسنو ناكيتافلا فحتم يف هارت

 دحأ نإف ةسينكلا رظن يف ًافارحنا هلآلا ريوصت سيلو اذه
 ةروصلاب هروصت قيرط نع الإ هللا مهفن نأ اننكمي ال هنأ» ررقي اهئاملع

 ,(؟9(ةيرشبلا

 سفن يف ةجذاسلا ةينثولا هذه هثدحت ام روصتن نأ كلذ دعب انلو

 راكفألا ةسيرف هلعجتو نيدلا نم هرفنتام ىدمو فقثتملا يبرغلا ناسنالا

 .(ةفرعملاو ملعلا» سابلب ةيفختملا ةيداحلالا

 ةسابتقالا يه ليثامتلاو روصلا ةدابع نكت مل هنأ ملعن نأ يقب

 ةينارصنلا يف لخدت ةشحوتملا ةيبوروألا ممألا تناك لب ةديحولا ةينئولا

 78 :مالسإلا روني ةصاخ ةعشأ (49)

 ١4. :ثولاث مأ دحاو هللا (4؟)



 نع ةسينكلا ىضاغنتو اهلاحب ةينثولا اهديلاقتو اهدئاقع ءاقب عم ًايمسإ
 ىلإ فدبت نكت ملف ةقحتسملا بئارضلا عفدو امل عوضخلا لباقم كلذ
 ةيدتهم تسيل اهناو يسال اهذوفنو اهناطلس طسب ىلإ لب سانلا ةياده
 .اهتاذ يف

 يف ةيناطيربلا رزجلا لوخد كلذ ىلع ةلثمألا حضوأ نمو
 مهنيب رادو .مهتينثوب كسمتلا يديدش نويناطيربلا ناك دقف ءةيحيسملا
 عنطصا» كلذ يروجيرج بابلا ىأر الو «ليوط عارص ةسينكلا نيبو
 ىلإ لكايملا ليوحت زاجأو نيينثولا نم ارتلجنا يف يقب نم عم نبللا
 اهحبذ ىلإ فطلو رسي يف ناريثلاب ةيحضتلا ةداع لوحت نأب سئانك
 وه «ريغت نم زيلجنالا ىلع أرطام لك ناك اذهبو هللا حيدمل مهشاعنإل
 نولكأي نيح هللا دمح ىلإ هللا نودمحي نيح رقبلا محل لكأ نم مهلوحت
 , 9ع رقبلا محل

 تافارخلاو تازجعملا  ًاسماخ

 يلقعلا عانقالا ىلإ اهميلاعت نم ريثك يف ةفرحملا ةيحيسملا رقتفت
 كلذل ريكفتلا هئادبو ةرطفلا عم اهيفانتل ًارظن اهتابثال يقطنملا ناهربلاو
 ءاعداب ةلدألا نم اهتعاضب صقن ضيرعت ىلإ ةسينكلا ترطضا
 لافغتساو ةفيعضلا لوقعلا ىلع هيومتلا ةدصاق تازجعملاو قراوخلا
 نيب حوارتت اهمتذوعشو ةسينكلا قراوخ تناكو .ةجذاسلا سوفنلا
 تابيغملاب فلكتملا نكهتلا نبو غلابلا ليوهتلا تاذ ةيمانلا ىؤرلا
 لئاسولا ىتش ءادجتساو بيلاسألا لمحت نيبو «لبقتسملا ثداوحو
 مئامتلا قيلعتك ىرخأ رومأ كلذ عبتي ةيصعتسملا ضارمألا ءافشل

 ."58 1١4 ةراضحلا ةصق (4*)



 روص قيلعتو بيلصلا ةراشا لامعتساو ةلوهجملا تامتمتلاو ىقرلاو

 ثراوكلا دصو ةريرشلا حاروألا درطو نيطايشلا ةبراحمو .نيسيدقلا

 . كلذ ريغو بورحلا يف رصنلا لازنتساو ةئبوألاو

 هذه لبقتت نأ ةيجمه لا ةيبوروألا ةيلقعلا ىلع لهسلا نم ناكو

 يذلا ينثولا ثرالا لضفب ءيش لك يف ةسينكلا قدصتو تافاخسلا

 .اهقامعأ يف الغلغتم لظ

 لوح رودي تازجعملا مظعم ناك ةيحيسملل ىلوألا نورقلا يفو

 مل ةسينكلا نكل .ذيمالتلاو لسرلل اهنم ءيشو همأو حيسملا ةيصخش

 يه ىرخأ قراوخ اهايخ حسن لب ةقحلا ةينابرلا تازجعملا ىلع رصتقت
 نتحصإ سويت واو د ر ريطاسألا عباطب مستتو ليوهتلا رصنع اهيلع بلغي ماهوأو طالخأ

 . مهريغو نانويلا ءارعش اهليخت يتلا ةميدقلا ةينثولا

 هروص امك مالسلا هيلع ( ل 0 الئم ٠ كلذ ىلع ذخاتلو

 رمقلاو سمشلاب ةلبرستم ةأرما ءامسلا يف ةميظع ةيأ ترهظ»

 خرصت لكبح يهو ًابكوك رشع ينثا نم ليلكا اهسأر ىلعو اهيلجر تحت
 ميظع نينت اذوه ءامسلا يف ىرخا ةيأ ترهظو هدلتل ةعجوتمو ةضخمتم

 0 ناجيت ةعبس هسوؤر ىلعو نورق ةرشعو سوؤر ةعبس هل رمحأ
 رملا مامأ فقو نينتلاو ضرألا ىلإ اهحرطف ءامسلا موجن ثلث رجي
 نا ًاركذ انبا تدلوف .تدلو ىتح اهدلو ملتبي ىتح .دلت نأ ةديتعلا

 هشرع ىلإو هللا ىلإ اهدلو فطتخاو ديدح نم اصعب ممألا عيمج ىعري

 اهولوعي يكل هللا نم دعم عضوم اهل ثيح ةيربلا ىلإ تبره ةأرملاو
 ليئاخيم ءامسلا يف برح تثدحو ءاموي نيتسو نيتئامو افلا كانه
 . «هتكئالمو نينتلا براحو نينتلا اوبراح هتكئالمو

 للك



 :ةزجعملا هذه (لسرلا لامعأ» ةلاسر هل يورتف سرطب امأ

 عاجف ةسداسلا ةعاسلا وحن يبصيل حطسلا ىلع سرطب دعص» 7

 ىأرف ةبيغ هيلع تعقو هل نوئيبي مه .انيبو لكأي نأ ىهتشاو أريثك
 ةعبرأب ةطوبرم ةميظع ةءالم لثم هيلع الزان ءاناو ةحوتفم ءامسلا
 شوحولاو ضرألا باود لك اهيف ناكو ضرألا ىلع ةالدمو فارطا
 , 629 (عءامسلا رويطو تافاحزلاو

 ىتح تازجعملا قاطن عستا دقف ةقحاللا روصعلا يف امأ
 نم هيدي ىلع رهظي امب ةنوهرم هتسادقو  نيدلا لجر ةناكم تحبصأ
 يف ىقرتي نأ هتعاطتساب ناكو تاذوعشلا نم ىطاعتي امو قراوخلا
 نا ًايعدم ةيقيقحلا هتلع ةجذاسلا لوقعلا لهجت لمع يأب مايقلاب هبصنم
 عزف ركذي خيراتلا ناك اذإو هل سدقلا حورلا نم ةبه كلذ
 ديشرلا هيلإ اهادهأ ىتلا ةعاسلا نم هتيشاحو (ناملراش» روطاربمالا

 بغشلا ةماعب كلاب ايف نيطايشلاو نجلا نم ةيفخ ىوق اهب نأ نيناظ
 . ةاعرلاو نيحالفلا نم

 نورقلا زواجتنسف كلذ ىلع ةيخيراتلا دهاوشلا ةرثكل ًارظنو
 ةيسنكلا تافارخلا نم ريثكلا حملن ثيح ثيدحلا رصعلا ىلإ ىطسولا
 لوقي .هتاذ يبرغلا ملاعلا يف ةسينكلا عابتأ ىلع اهطاشن سرامت لازتال

 :رزيرف
 كلمي سيسقلا نأ نودقتعي نولازي ال اسنرف يف نيحالفلا مظعم»

 عيطتسي هناف اهلتري نأ هريغل قحيال يتلاو هاوس اهفرعي ال يتلا تاذلاب
 ملاعلل ةيدبألا نيناوقلا لعف ةنيعم ةرتفل لطبي نأ مهادلا رطخلا ةلاح يف
 , 24 *0ًاماقت اهبلقي ىتح وأ يقيزيفلا

 006 :حص 245(

 15-7170 : يبهذلا نصغلا (44)



 ىلع ةردقلا كلمي سيسقلا نأ» سانلا دقتعي ىرخأ قطانم يفو
 هناف اذلو ةكلملا هله لثم ةسواسقلا لكل نكي مل نإو فصاوعلا تيتشت

 ةيشربألا عابتأ يدبي ىرقلا كلت ضعب يف ةسينكلا يعار ريغتي نيح
 هذهب عتمتي ديدجلا يعارلا ناك اذإام ةفرعملا فهلتلا نم اريثك

 بوب ةرداب ندأ رهظت نأ درجمف كلذ ىلعو ءاهمنومسي امك (ةطلسلا»

 مايقلا هيلإ نوبلطيف رابتخالل هنوعضخي مهنإف ةديدشلا فصاوعلا ىدحإ
 ةققحم جئاتنلا تءاج اذإف ةفئاكتملا مويغلا دض ليتارتلاو رئاعشلا ضعبب
 ةسينكلا عابتأ فطع هسفنل ديدحجلا يعارلا نمض مهلامآل

 .سكعلاب سكعلاف الإو 2« 7(مهمارتحاو

 ةيماقتنالا لامعألا يف ةسواسقلا هلمعتسي صاخ سادق كانهو
 :هلوقب رزيرف هنع ثدحتي

 ثيح ةروجهم وأ ةمدهتم ةسينك يف الإ سادقلا اذه ماقي الد

 رجغلا تاعامج اهيلإ يوأتو قسغلا تقو شيفافخلا حرمتو موبلا قعنت
 كانهف سندملا اهحبذم تحت ةيربلا عدافضلا عبقت ثيحو ,ليللا يف

 نيحو ةعيلخلا ةرجافلا هتقيشع هعمو ليللاب ريرشلا سيسقلا كلذ يتأي
 ةوالت يف مهُمَْي أدبي ةرشع ةيداحلا ةنلعم اهتاقد ىلوأ ةعاسلا لسرت
 تاقد أدبت نيح هنم غرفي ثيحب هلوأ ىلإ هرخآ نم ءادتبا سادقلا

 امأ كلذ يف هتدعاسمب هتقيشع موقتو ليللا فصتنم نلعت ةعاسلا

 ذيبنلا لوانتي ال هنأ اك نوللا دوسأ نوكي نأ دبالف هكرابي يذلا نابرقلا

 ةئج اهيف تيقلا نأ قبس رثب نم ءاملا ضعب هنم الدب برشي هنكلو
 ضرألا ىلع نكلو بيلصلا ةمالع مسري مث. هديمعت لبق تام لفط

 عيطتسي ال يتلا ىرخألا لامعألا نم ريثك ءاداب موقيو ىرسيلا همدقبو

 هفضل : يبهذلا نصغلا (45)



 ةيقب مكبلاو ممصلاو ىمعلا هبيصي نأ نود اهاري نأ يحيسم يأ
 لقال هتايح

 روصت ةعقاو ةيلقص ةريزج ٍِق تثدح م1855 ةنس يفو

 فافجلا ببسب ةبيهر ةنحمب رمت ةريزجلا تناك دقف ريوصت غلبأ عوضوملا
 ماعطلا تايمك تصقانتو ةلصتم رهشأ ةتس رمتسا دق بدحلا ناكو
 اهب فرتعملا قرطلا لك اوبرجف ديدش رعذ سانلا باتنأو ةعرسب
 روصلاب اوطاحأو مهلزانم نم مهعومج تجرخ ءرطملا ىلع لوصحلل
 يف عومشلا ةءاضإو تاولصلا ليترتب اهيلإ نولسوتي ةسدعملا ليثامتلاو

 يذلا ليخنلا فعس راجشألا ىلع اوقلعو راهنلاو ليللا ةليط سئانكلا
 ةسانكلا» لوقحلا يف اورثنو ؛*”(«فعسلا دحأ» يف هوكراب نأ مهل قبس
 ملف مويلا كلذ قف سئانكلا نم هوسنك يذلا بارتلا يو «(ةسدقملا

 مادقألا ةافح اوراسو مهفاتكأ ىلع نابلصلا اولمحو ًائيش كلذ دج

 .ىودج نود نكلو طايسلاب ًاضعب مهضعب دلجو سو ؤرلا ةارع

 سيسنارف سيدقلا لوح اوعمجتو نيسيدقلا ىلإ اوأجل ًاريخأو
 هل اوماقأف هتكربب رطملا اولاني نأ مهداقتعا بسح اوداتعا يذلا
 اوذبنف ءابه تبهذ اهلك مهدوهج نكل تانيزلاو مينارتلاو تاولصلا
 قئادحلا ىدحا يف فسوي سيدقلاب اوقلأ مهنا ىتح نيسيدقلا مظعم

 يف كانه هوكرتي نأ اومسقأو سانلا اهيلإ لصو يتلا لاح ا هسفنب برجيل
 طئاحلا ىلإ نيسيدقلا ضعب هوجو اورادأو ءرطملاب مهيتأي ىتح سمشلا
 مهسبالم نم مهضعب اودرجو «ءايقشألا ذيمالتلاب سردملا لعفي امك
 سيئر ليئاخيم سيدقلا امأ مئاتشلاو بابسلا عذقأب مهوفذقو ةرخافلا
 اهوقزمو ةيبهذلا هتحنجأ اوعزن دقف  مهتديقع بسح ةكئالملا

 : يبهذلا نصغلا (4)
 . مهدنع سدقم موي (44)



 مهتدلب سق سانلا ديق قطانملا ضعب يفو ةيقرو ةحنجأ اهناكم اوعضوو
 , (45)(ةقنشملا لبح وأ رطملا» بضغب هيلإ نوفتبي اوذخأو ًايراع هوكرتو

 كانه نأ اك ,«*”)رخآ دعب ًانيح اهنوريثي يتلا «ءارذعلا يلحت» ةفارخ
 نم مؤاشتلا ًالثمف ةيسنك تافارخ اهلصأ مويلا ةعئاش ةيبرغ تاداع
 ثلاثلا ذيملتلا وه حيسملا ىلع لد يذلا اذوب نأ هلصأ )*١( مقرلا

 دنع هنأ ىتح اهعابتأو ةسينكلل موش ردصم كلذ ناكف حيسملل رشع

 ىلع مقرلا اذه عضو مهضعب ضفري ةيبرغلا ندملا يف لزانملا ميقرت

 .(سبا1ا'ك5و هناكم عضيو هلزنم

 اه ضرعنس يتلا ةايحلاو نوكلا نع ةيسنكلا تافارخلا ريغ اذهو

 تافارخلا هذه رثأ حضتيس ذئنيحو («ملعلا ةيناملع» عوضوم دنع

 لقعلا وأ» ملعلاو نيدلا نيب اليوط راد يذلا عارصلا ةراثإ يف اهتلمجب

 .(يحولاو

 نارفغلا كوكص  ًاسداس

 فرعي مل ةلزهمب ةلاضلا اهعدبو ةذاشلا اهتافرصت ةسينكلا تجوت

 نم ةكسم هيدل نم اهاكترا نع عفرتي ةقامحو «اليثم امل نايدألا خيرات

 دازم يف عيبلل اهضرعو ةنحلا عيزوت يه كلت .ناميإ نم ةرذ وأ لقع
 يرتشملل نمضت نأب اهيف ةسينكلا دهعتت نيرتشملل قئاثو ةباتكو ينلع

 هنارفغ كص يرتشملا ملستام اذإف ,رهطملا باذع نم هتاجنو ةقحالو

 40-7587 : يبهذلا نصغلا -(49)

 .اهدعب اف 48 :يلازغلا خيشلل قحلا فئاذق رظنا 60
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 هيلع اذام : مارح لك هل لحو روظحم لك هل حيبأ دقف هتظفحم يف هسدو

 ؟هدي نهر كصلا مادام رفكو دحلأو فدج ول لب لتقو قرسو انز ول

 ؟بساحيو نيدي يذلا وه حيسملاو هايإ هحنم يذلا وه حيسملا سيلأ
 ىلع مهبساحي مث ةرفغملا سانلا حنمي :دحلا اذه ىلإ ًاضقانتم هارتأ
 ؟بونذلا

 صغني ام هيدل ىقب دقف ةجيتنلا هذه ىلإ يرتشملا نأمطا دق ذإو
 سيلو اوتام دق نيكاسملا هءابرقأو هيدلاو نأ كلذ ةطبغلا ردكيو ةحرفلا
 . ؛لوكص مهعم

 لكلا تلمش (نييحيسملا لكل موؤرلا مألا) ةسينكلا نكل
 كصو» بحأ نمل يرتشي نأ هل تحابأف اهنوبزل ةحرفلا تمتأو اهتمحرب
 ةناخلا يف هل روفغملا مسا ةباتك الإ نمثلا عفد دعب هيلعامو «نارفغ
 حيسملا عم ميعنلا لالظ يف رقتسيو اروف رهطملا رداغيف ةصصخملا
 .نيسيدقلاو

 نأ عطتسي مل يذلا نقلا كلذ وهف ظحلا ميدع دكنلا يقشلا امأ
 نم ًاكص هب يرتشيام ىلع (هل روفغملا» يعاطقالا هديس نم لصحي
 لوصحلا هل لوخي المع دجيال يذلا دعقملا ضيرملا وأ ءابآلا ةسادق
 يرتشي نيرانيد ةنادتسا نع زجعي يذلا مدعملا ريقفلا وأ «ةرفغملا ىلع

 تغلب امهم ةبهوملا هذه نم نيمورحم نولظي ءالؤه ءميعنلا تانج اهب
 .ءارذعلاب مهقلعتو حيسملل مهبح مظعو مهاوقت

 اذإ ةسينكلا اهب تءاج نيأ نمف اهنم بناجر وأ ةلزهملا يه كلت
 ؟اهيلع لدي وأ اهمعدي ام ةيلاخ لئاسرلاو ليجانألا تناك

 ةركفلا وه هنع تقثبنا ةعدبلا هذه نأ ودبي يذلا ساسألا نإ
 لاجر سيدقت نعو «ةسادقلا ةركف» نيدلا لاجر اهاعدا يتلا ةينثولا
 ةلهجلا لظو اياطخلا ةرفغمل هللا ىدل مهب عافشتسالا ةركف تأشن نيدلا

 أك١د



 هللا ىلإ برقتلاو ةعافشلا نيجار ةسواسقلا ىلإ نولسوتي جذسلاو

 أدبم» ًافلس هيلإ انرشأ يذلا أدبملا 9 نأ كلذ نع جتنف . ىفلز

 لب .نيد لجر يأل ًايداع ًاقح حبصأ ىتح «قلخلاو هللا نيب طسوتلا

 نعف هقلخنو هللا نيب طسوتلا يه ناك اهنيأ نيدلا لجر ةفيظو تحبصأ

 ديمعتلاب موقي يذلا وهو ينابرلا ءاشعلا لوانتيو ةالصلا ىدؤت هقيرط

 .نيبنأملا نم تافارتعالا لبقتيو توملاو جاوزلا سوقطو مسارمبو

 نكي مل فارتعالا لبقتي هيف نيدلا لجر ناك يذلا تقولا يفو

 هبنذب رقأ نمل رفغي  همعزب  حيسملا نكل هسفن نم ةرفغملا قح يعديل
 ىلع ةدايسلا ال ضرفو هناطلس اهثروأ يتلا هتسينك عابتأ دحأ يدي نيب

 .نيملاعلا

 حيسملا عم توكلملا نامض عيطتسي يحيسملا درفلا ناكو

 نهد متي ذإ «هراضتحا ةعاس هفارتعا وه رمعلا يف دحاو فارتعاب

 نم ناكو «بونذلاو ساجرألا لك نم رهطتيف ءسدقملا تيزلاب هدسج
 وأ بوعشلا نم اهيفلاخم دض ةسينكلا اهذختتىتلا ةمراصلا تابوقعلا
 كشي الف مهيلع ةالصلاو ريخخألا فارتعالا نم مهنامرح دارفألا
 .كلذ ببسب ميحجلا ىلإ اوبهذ مهنأ يحيسم

 نرقلا علطم ناك ىتح ةليوط تارتف كلذ ىلع لاحلا رمتساو

 يف ةمساح ةلحرم زاتجت ةسينكلا تناك ثيح يداليملاا رشع ثلاثلا

 «يلاملا ذوفنلاو ةينيدلا ةطلسلا نم ديزم ىلإ ةجاحب تناكو اهخيرات
 ةليفكلا لئاسولا ثحبل ماع عمجم دقع تررقف اهئادعأ ةهجاومل

 ناريتال عمجم مساب فورعملا رشع يناثلا عمجملا دقعف كلذ قيقحتب
 غلاب رثأ امل ناك نيتلأسم رارقا يف عمجملا اذه حجنو م1118 ةنس

 :امه ةيلاتلا نورقلا يف ةيحيسملا ىلع

 .(ينابرلا ءاشعلا) ًابيرق ترم دقو ةلاحتسالا ةلأسم ١
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 كلذو نيبنذملل نارمغلا قح ةسينكلا كالتما ةلأسم  ؟

 :ىلاتلا رارقلا رادصإب

 حنم ناطلس ةسينكلا دلق دق ناك امل حيسملا عوسي نإ»
 العلا نم هتلان يذلا ناطلسلا اذه ةسينكلا تلمعتسا دقو .تانارفغلا
 يف ةسينكلل ظفحت نأب رماو سدقملا عمجملا ملعا دق ىلوألا مايألا ذنم

 ناطلسب ةتبثملاو ىحيسملا بعشلل ةيصالخلا ةيلمعلا هذه ةسينكلا

 ريغ تانارفغلا نأ نومعزي نم نامرحلا فيسب برض مث « عماجملا
 نأ يف بغر دق هنأ ريغ ءاهحنم ناطلس ةسينكلا ىلع نوركني وأ ةديفم

 ًاهدق ةظوفحملا ةداعلا بسح زارتحاو لادتعاب ناطلسلا اذه لمعتسي

 طرفب خارت يسكلا بيذهتلا سمي القل ةسينكلا يف ةتبثملاو
 , "0(لهاستلا

 مامأ اوفرتعي نأ نييحيسملا لك ىلع عمجملا ضرف دقو اذه

 ىلع لوصحلا اوعيطتسي يكل ماع لك ةرم ةيشربالا سيسق

 ًابلط تايشربألا ىلع نودفاوتي سانلا ذخأ كلذل ًاذيفنتو .©””0نارفغلا

 ةسينكلا زكرم عفتراف تاقدصلاو ايادحلا ةسواسقلل نومدقيو ةرفغملل

 .ًايدامو ًايونعم

 سعاقتو روتفلا يف دفاوتلا اذه ذخأ نمزلا نم ةرتف دعبو

 ىلع ةسينكلا حاحلا دادزا هسفن تقولا ينو .فارتعالا نع نوريثك
 نامضل ةحجان ةليسو ذاختا تررقف اهئازخ ةئبعتو اهزكرم تيبثت
 ىلع عابت كوكص يف تانارفغلا ةباتك ىلإ اهريكفت اهادهف كلذ رارمتسا
 غلبملا عفد ىلع ًايوق ًارفاح نوكت ثيحب يدبأ نارفغ ىلع صنتو ألملا

 ءاهذيفنت بغرت يتلا تامدخلاب مايقلا وأ ةسينكلا هررقت يذلا يلاملا

 :كصلا صن اذهو

 .144 :ةيئارصنلا يف تارضاحم (61)
 ه0 :ملاعلا خيرات 225
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 كلمشيو (هل رفغيس يذلا مسا بتكي) . . .اي كمحري عوسي انبر»
 يل ىطعملا يلوسرلا ناطلسلاب انأو ةيسدقلا ةيلكلا همالا تاقاقحتساب

 يتلا ةيسنكلا تالئاطلاو ماكحألاو تاصاصقلا عيمج نم كلحأ

 اهتبكترا يتلا بونذلاو اياطخلاو طارفالا عيمج نم ًاضيأو ءاهتبجوتس
 انيبأل ةظوفحم تناك ناو ةلع لك نمو ةعيظفو ةميظع تناك امهم

 لكو بنذلا راذقأ عيمج وحماو يلوسرلا يسركلاو ابابلا سدقأل

 عفراو .ةصرفلا هذه يف كسفن ىلع اهتبلج امير يتلا ةمالملا تامالع

 ىلإ ًاثيدح كدرأو رهطملا يف اهتدباكمب مزتلت تنك يتلا تاصاصقل

 ىلإ ةيناث كدرأ «نيسيدقلا ةكرش يف كنرقأو ةسينكلا رارسأ يف ةكرشلا

 توملا ةعاس يف هنا ىتح كتيدومعم دنع كل اناك نيذللا ربلاو ةراهطل

 باذعلا لحم ىلإ ةاطخلا هنم لخدي يذلا بابلا كمامأ قلغي
 تمت مل نإو .حرفلا سودرف ىلإ يدؤي يذلا بابلا حتفيو .باقعلاو

 كتعاس يأت ىتح ةريغتم ريغ ىقبت ةمعنلا هذهف ةليطتسم نينس

 .29(سدقلا حورلاو نبالاو بألا مساب .ةريخألا

 هيلع تناك يذلا عضولا ةقيقح ىلإ رظنلا تفلن نأ يقب

 ةلحرملا هذه ىفف ,«تافرصتلا هذه لثمل اهتأحلأ ىتلا فورظلاو ةسينكلا

 تناكو «نيملسملا» اهئادعأ رطخأو دلأ هجاوت تناك ةسينكلا خيرات نم

 ةميزهلا تامالع حولت تأدبو اهراوإ رعتسا دق ةيبيلصلا بورحلا
 ًاغلبم نييبوروألا سوفن يف ينيدلا سامحلا فعض غلبو «نييبيلصلل

 رصنلا يف مهلمأ ةبيخ ةجيتن ةسينكلا يف مهتقث نولتاقملا دقفو ًاريبك

 ًأرثأ نيسيدقلاو ةكئالملاو حيسملل اوري ملو اعطاق ادعو مهمدعو يذلا

 كلذبو .ًامات مهدض نوفقي مهنأ اوليخت سكعلا ىلع لب مهكراعم يف
 اهتارارقو ءرصنلاب ةلوسعملا اهدوعو نأ تنقيأو ةسينئكلا فقوم زتها

 ًارثؤم ًالوعفم يدؤت دعت ل برحلا يف نيكرتشملل ةرفغملاب ةيوفشلا
 . ةيئارصنلا يف تارضاحم يف هلثمو 5١4. :ةيحيسملا (69)

 ل



 لتاقملا اهلمحي ةسوسحم ةيطخ ةقيثو يف ينامألا هذه ديسجت تررقف
 ًاذيفنتو ءمزعو ةقث ىلع وهو ةيبيلصلا ةلمحلا يف كارتشالل عفدنيو
 اى تناكو «نارفغلا كوكص» يه ةديدج ةلزهم دوجولا ىلإ زرب كلذل

 دض ةيبيلصلا بورحلا يف نيكرتشملا ىلع عزوت تنارويد لو لوقي
 , 29نيملسملا

 دحأ الا نارفغ كص ىلع لوصحلاب ىظحيل نكي ملف هيلعو
 : نينثا

 ىتلا ةريعستلا بسح ةسينكلا نم كصلا يرتشي لام وذ لجر - ١
 . ىه اهددحت

 عافدلاو ةسينكلا ةرصن ليبس يف همد لذبيو هفيس لمحي لجر  ؟

 .اهئدابم ةسارحو اهنع

 ريغ هنوكل امإو هزجعل امإ برحلا يف كرتشي نأ عيطتسي ال وأ كصلا
 ريرم يسفن عارص ريسأ لظي هنكل ةسينكلا لجأ نم توملل دعتسم

 .لتاق نامرحلاب روعشو

 يه ةسينكلاو «نورساخ لكلاو «نوحضم لكلاف اذكهو

 .ةقفص رسخأو ًاماقم رش هللا دنع تناك نإو ديحولا حبارلا

 .55/156 :ةراضحلا ةصق (84)
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 ةعدبلا هه انش

 ةريدج يه لب .ماركلا رورم خيراتلا يف رمت نل هذهك ةعدب نإ
 ايس ال «راثآلا ةديعب لعف دودر ريثتو راشتنالا ةعساو ءادصأ ثدحت نأب
 تذحخأو مالسالا رونب ابوروأ اهيف تلصتا يتلا ةرتفلا يف ترهظ دقو

 لوط دعب ظقيتست رطفلا تأدبو ةايحلا يف اهناكم سملتت ةمئانلا لوقعلا
 .داقر

 مئاعدو ةسينكلا ةوق بابسأ نم اهرمأ لوأ ةعدبلا هذه تناك

 .ًالتاق ًءابوو ًاريطتسم ًارش كلذ دعب اهيلع تدترا اهنكل اهخومش

 رظن يف نيدلا لاجر ةلزنم تعفترا ةينيدلا ةناكملا ةيحان نمف
 ليخو ةميظعلا ةبهوملا هذه حيسملا مهحنم نأ دعب ةلهجلاو جالسلا
 لب ٠ مهل رفغ هنأ يبيدبف سانلل ةرفغملا قح مهاطعأ مادام هنأ مهيلإ

 فلرتلاو مهتعاط بجت كلذبو .نوعدي (ىك هحور نم مهبهوو مهسدق

 .هاضر ىلع لوصحلاو حيسملا ىلإ برقتلا دارأ نم ىلع مهقلمتو مهيلإ

 دقف «نارفغلا قحب  كيلاعصو ًاكولم  سانلا نمآ دق ذإو
 كاذ يف ًاعمط اودادزي ملو «نامرحلا قح» هلباقمب اونمؤي نأ مهيلع لهس
 .اذهل ةبهر اودادزاو الإ

 ًءارث كوكصلا عيب ةيلمع نم ةسينكلا ترثأ ةيداملا ةهجولا نمو



 امب كاذنآ يبوروألا عمتجملا تاقبط ىنغأ قحب تحبصأ ىتح ًاشحاف

 .تابهو اياطع نم اهيلع قفدتو لاومأ نم اهنئازخ يف سدكت

 اهتطلس تمعدتو ةسينكلا تيوق ةيسايسلا ةهجولا نمو
 لوصحلا لجأ نم اهليبس يف لاتقلل تعوطت يتلا ةيربربلا لفاحجلاب
 ًادونج اوناك نيذللا كولملا ةطلس تضفخنا لباقملابو «نارفغلا ىلع
 لواح وأ مهنم دّقرت نم الإ ,ةيبيلصلا بورحلا يف مهسفنأب ةسينكلل
 . يناثلا كيردرفل ثدح امك نامرحلاب بقوعف اهتضبق نم صلمتلا

 ةعدبلا ةلزهملا هذه ءارج نم ةسينكلا اهتنج رامثلا هذه لك
 ديتستو ىغطت ال لو «ةيغابلا ةسرطغلاو ىمعألا نايغطلا اهجاتن ناكو
  حيسملا ميلاعت نود اهميلاعت اوسدقو هللا نود نم سانلا اهدبع دقو

 رئامضلا يف مكحتتو هتيصان نم عمتجملا كلمت يهو ربجتتو رتغت ال مو
 نييلع ىلعأ ىلإ تبحأ نم عفرتو ءءاشت امك حاورألا ىلع رطيستو
 كاذو اسيدق اذه بصنتو .ميحجلا تاكرد يف تضغبأ نم فذقتو

 ؟اديرم اناطيش

 «ةسينكلل ةلزهملا هذه اهتفلخ ىتلا ةيباجيالا ةروصلا ىه كلت
 اودادزاو ًامدق يضملا ىلإ رورغلا مهعفدف اهئابآ ةرظن ترصتقا اهيلعو
 . بقاوعلاب نيلفاح الو جئاتنلاب نيئباع ريغ امهم

 هدح زواج ءىش لكف .هلماجت الو ًادحأ يباحت ال هللا ةنس نكل

 نارفخلا كوكص تناك اذكهو .ءافج بهذي دبزلاو هدض ىلإ بلقنا
 ةميظع اهب اهتراسخ تناكو اهتياهنل ةيادبو ةسينكلا شعن يف ًارامسم
 .اهتيانج مظع

 كوكصلا ءارش ىلع لئاحلا لابقالا ىرن ةيداصتقالا ةهجولا نمف

 يتأيسو .زليو . ج ءماعلا ةبوجعأ لصفو ءمظعألا قيدنزلا باتك هتريس لوح رظنا (0ه)
 .17ا/ ص ءهنع ثيدحلا

 /ا١



 دعب ةديدج ةرهاظ وأ ةعدب يأ بيصي يذلاك روتفو شامكنا هبقعأ
 تدادزا نيح 5 ةسينكلا دراوم نم ريثكلا فبضنف اهروهظ نم ةرتف

 ناكف .ةلذتبم ةقيرطب كوكصلا ضرع ىلإ ترطضاو ةهارشو ًاعمط

 مث ةضفحم راعسأب اهنوعيبيو تايعاطقالا يف نولوجتي ةسواسقلاو ءابآلا

 ٍلخاد روعش سانلا ىدل دلوتو بلطلا لق ضرعلا دادزا (الكو «ةديهز

 سيل ايف لقألا ىلع وأ «هيف ةدئاف ال ايف لاملل ةعاضإ اهءارش نأب

 . ةبقاعلا نومضم

 سانلا نم ةديدج ةئف يلاملا حرسملا تمهاد هسفن تقولا يفو

 «ءالبنلا» كاذنأ نيتزرابلا نيتقبطلل ةسفانم حوضوب رهظت تذحخأ

 تاالوحن تلصحو ةيزاوجروبلا ةقبطلا يه كلت «نيدلا لاجر» دو

 .هتلمجب يعاطقالا ماظنلا ةياهنل رشؤملا ةباثمب تناك ىرخأ

 ةلالا كلت تأدب دقف نيدلا لاجرل ةينيدلا ةناكملا ةيحان نمو

 ةلزهملا هذه روهظ نم نامز دعب ًاثيشف ًاثيش رخبتت مهب ةطيحملا ةيسدقلا

 ىمعألا عافدنالا كلذ يف نيئطحم اوناك مهنأ نودقتعي سانلا أدتباو

 عيب ىلع ةسواسقلا سفانت داقتعالا كلذ قمعو دلبألا ميلستلاو

 يف مهدعاقم نوأوبتي نيمرجملاو ةاغطلاو رارشألا نم أريثك اوأر ذإ

 ًاناذيإ كلذ ناكف نيدلا لاجر مهل اهحنم يتلا كوكصلا ةكربب توكلملا
 مهقاقحتساو مهحالص ىدمو مهسفنأ نيدلا لاجر ةسادق يف كشلاب

 كوكصل ناك :يويندلا ذوفنلاو ىسايسلا زكرملا ةيحان نمو

 نيب ةقالعلا يف غلابلا هرثأ تاسبالمو فورظ نم اهم طاحأ امو نارفغلا

 اوأر دقف «ىرخأ ةهج نم ءالبنلاو ءارمألاو كولملاو ةهج نم ةسينكلا

 اوسيل يل مهبوعشو مهعاو مايألا عم اماكحتسا دادزت ةسينكل ينكلا ةضيق نأ
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 اوضر نإ وفعلاب مهيلع نونمي نيدلا لاجرل عئانص وأ تاودأ الإ
 هيلع تلصح يذلا ءارثلا نأ اك ءاوطخس نإ نامرحلاب مهوبقاعيو
 كالملا رابكو تايعاطقالا باحصأل ايوق أسفانم ودبت اهلعج ةسينكلا
 .اهيلع دقحلاو امل ةوادعلاب دحوم روعش عيمجلا ىلع رطيسي ناكف
 نارفغلا كوكص اميسال اهتافرصت دض راكنتسالا رداوب دكت مل كلذل
 ةيامحل ةحناس ةصرف ءارمألاو كولملا اهزهتنا ىتح نايعلل زربت
 رثولو نييسنكلا نيحلصملا ضعب نأ الولو اهريعس جيجأتو ةضراعملا تاكرخلا
 نم اوجن امل ءالبنلاو ءارمألا نم فطعلاو ةيامحلا اودجو  ةصاخ

 .اهنامرح تارارق جئاتنو ةسينكلا ةضبق

 ةايحلا ,.نيموكحمو ًاماكح .«نويبوروألا يأر ىرخأ ةيحان نمو

 نايغط الو تونهك ال ثيح يمالسالا قرشلا اهشيعي يتلا ةميركلا
 نأ ةجردل مهنويع تربمو مهسفنأ ةيؤرلا هذه تزهف ءراكتحا الو
 ءاره مه ةبسنلاب تحبصأ توكلملاب ةسينكلا دوعوو نارفغلا كوكص
 .فافختسالاو زازئمشالا ىلع ثعبي اثبعو هتحن لئاط ال

 كوكص ةعدب ىلع تبترت يتلا جئاتنلا ضعبل ةلمحم ةروص كلت

 عضولل ةبسنلاب امأ «ةصاخ ةسينكلل ةبسنلاب اهتاسبالمو نارفغلا
 اببس نارفغلا كوكص تناك دقف .ةماع ةفصب ينيدلاو ىعامتجالا

 تمهتلاف دعب ايف اهارين تعلدنا ىتلا ىلوألا ةرارشلا ثاعبنا يف ًارشابم
 «ةفاك ةينيدلا ديلاقتلاو ةيسنكلا ميلاعتلاب تدوأو ةيعامتجالا عاضوألا
 ةمراعلا ةروثلا ىلع ًارشابم ًاريثأت مالسإلل نأ يف فصنم يأ كشيالو
 ةوادعلا دشأ هل نونكي اهوديؤمو اهتاعد ناك نإو ةسينكلا دض

 دق نارفغلا كوكص ةلزهم نأ وه نآلا انمهبام نأ ىلع .دقحلاو
 اهساسأ نم ةينيدلا ميلاعتلا مداه ىلع ةرشابم ةفصب تدعاس
 يف تمهسأو اهتلمجب ةيناميالا لوصألاو تادقتعملا لكب راتهتسالاو

 لدلحلا



 .اهريغب نيد موقي ال يتلا «رانلاو ةنحجلاو» ةرخآلا راكنإ ةركف راشتنا

 نيدلا ءادعأ لكل ًاعطاق ًادنتسمو ًايوق ًادهاش نآلا ىلإ تلازالو
 نيدلاب رفك هتافرصتو نيدلا لجرب رفكلا نع أشن ثيح .برغلا يف

 .قلخو كولس نم هب لصتيامو هتاذ

 نارفغلا كوكصب نمؤي نأ امإ وه يبوروألا ناسنالا مامأ  دوهيلا

 نأ امإو ؛ةيهانتملا ةيعجرلاو ءابغلاو دومجلاب ًايئاقلت هسفن ىلع مكحيف

 نيدلا راطإ هلماكب اهيوحي يذلا راطالاب رفكلا همزليف اهب رفكي
 .ةرخآلا ايسال «تايبيغلاو

 «رتراس لوب ناج» يدوجولا يدوهيلا فوسليفلا دجن كلذل

 29(نمحرلاو ناطيشلا» ةروهشملا هتاياور ىدحإ يف رايخلا اذه دسجي

 لب نارفغ كوكص ردصت ال رضاحلا انرصع يف ةسينكلا نأ عم اذه

 . يدنحلا يماس :ةيبرعلل اهمجرت (ه5)
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 .يسنكلا نايفطلا :لوألا لصفلا
 .ملعلاو ةسينكلا نيب عارصلا :يناثلا لصفلا
 .ةيسنرفلا ةروثلا :ثلاثلا لصفلا

 .روطتلا ةيرظن :عبارلا لصفلا





 كوالا [ضفلا

 ىئسشككتلا ناتيغطلا

 :ةسيئكلا لاجر نايغط بابسأ

 خسميو ةيناسنالا سفنلا رمدي ريطخ ضرم هتاذ يف نايغطلا

 .ةدرام ةيناطيش حور ىلإ يرشبلا نئاكلا ليحيو اهتامس

 سفن اذ الإ بيضت ال هضارعأ نأ ضرملا اذه صئاصخ نمو

 نكي ملو ءاهمجح نم ربكأ ةحاسمو اهتقاط قوفت لئاسو اهل حيتأ ةليزه

 .اهكولس طبضو اهحامج حبكي يناميإ عدار وأ يقلخ عزاو اهيدل

 ىدل صقنلاب روعشلل ًارهظم الإ  كلذك  نايغطلا نوكي الو

 عانقالاو ميلسلا قطنملا هريربت نع زجعي جوعم كلسم غيوست وأ

 . ءىداحلا

 الإ هل ءافش ال ًارمدم ًاضرم ىهتنيو ةئطاخ ةليسو أدبي نايغطلاف
 . مصاقلا توما

 نوكي هنإف يويند ميعز وأ ينثو مكاح نم نايغطلا ردصي نيحو

 مالس لسرو (نيسيدق» سانلا مهاري لاجر نع نايغطلا ردصي نيح

 نهذلا نع دعبيو هلامتحا سفنلا ىلع قشي امم كلذف ءةرخآ بالطو
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 هتزيم حماستلاو هراعش ةبحملا لعجي نيد لاجر اوناك اذإ |ميسال .هلوبق
 : هعابتأل لوقيو

 نا دارأ نمو ءًاضيأ رخآلا هل ردأف نميألا كدخ ىلع كمطل نم»

 دحاو لايم كرخس نمو «ًاضيأ ءادرلا هل كرتاف كيبوث ذخأيو كمصاخي

 , "20(نينثا هعم بهذاف

 لمأتلاو صحفلا نم ًاديزم ىعدتستل ةبيجعلا ةقرافملا هذه نإ
 كلذو «ىمعألا نايغطلا كلذ ءارو ةنماكلا بابسألا نع ثحبلل

 مهنيد فورظ ةعيبطو .«نيدلا لاجر عضو ةعيبط ىلإ رظنن نا مزلتسي
 .اهيلع مهسفنأ ضرف نم مهتنكم يتلا ةئيبلا ةعيبطو

 ةيحان يف مهرصعل نيقباس اوناك دقف نيدلا لاجر ةعيبط امأ

 ًابيكرت ةبكرم ةيميظنت ةسسؤم اوناك ذإ «ةيميظنتلا ةيحانلا يه ةمهم
 ٍويلاقألاو عاقصالا ةفاك يف ةدتمملا ةضيرعلا ةدعاقلا نم ًاقيقد ًايوضع

 ارمتسم ًاذوفن مهتبسكأ ة ةزيملا هذهو ءامور 5 ةزكرمتملا مرهلا ةمق ىلإ

 نا ظحالن كلذلو .لهعالتقا بعصي ةقيمع ًاروذجو ةسفانملا لبقي آل

 اهتهجاوم يف اًئاد نولشفي ةسينكلا ىلع نيدرمتملا ةرطابألا نم ًاريثك
 يبرغلا ملاعلا نا اك ءاهلظ تحت ءاوضنالا ىلإ نيرغاص نودتريو
 ةيلخادلا ةروثلا دعب الإ ةسينكلا ةضبق نم صلختلا عطتسي مل يحيسملا
 لكيملا فاعضإ ىلإ تدأ ىتلاو .نويسنكلا نوحلصملا اهداق ىتلا

 .دارفألا ءالو تيتشتو ةيزكرملا ةطلسلاو ىميظنتلا
 ميظنتلا اذه تارمثب نيدلا لاجر عتمتي نأ نكمملا نم ناكو

 ايعاد كلذ نوكي نأ نود ةينيدلا ةحلصملا ةمدخل اهورخسيو قئافلا

 ةنسحلا ةينلا وه كلذل ىساسألا طرشلا نكلو «دادبتسالاو نايغطلل

 ناميالا تدقف نأ ذنم ةسينكلا هتدقف طرش وهو درجملا صالخالاو

 4018-0048 ىتم 00
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 .ةقداصلا ةديقعلاو حيحصلا

 تأيهت اذإ نايغطلا بح نم ولخت ال تناك انيأ ةيرشبلا سفنلاو
 ناسنالا فعضو هتباقر راعشتساو ىلاعت هللا ةيشخك سيلو .هبابسأ امل
 لآ دقف كلذ نم ةسلفم ةسينكلا تناك املو .هنع اهل زجاح هتردق ءازإ

 ذوفنلا ىلإ حمطت ةيويند ةكرش ةيميظنتلا اهتئيه أدبت نا ىلإ رمألا
 ةوق حبصت نا نم ىتش لئاسوب تنكمت مث ةلئازلا مناغملاو يعامتجالا
 . ةمشاغ ةيدادبتسا

 حاجنلا امل أيه يذلا وه ينيدلا اهزكرم نا يف كش ةمث سيلو
 امل تحاتأ ىتلا هفورظو اهنيد ةعيبط يف ثحبلا ىلإ اندوقي اذهو ءدرطملا
 ْ .كلذ

 ديسلا عابتأ هل ضعت يذلا غلابلا داهطضالا ىلإ انرشأ نأ قبس
 ىلإ ىدأ يذلا داهطضالا كلذ .هدعب نم  مالسلا هيلع حيسملا
 ءاهتاعد نم ريثكلا ىفتخاف .ةيرس ةوعد ىلإ ةيحيسملا ةوعدلا لوحت

 اونود لب «ليجانألا خسن مهعم اوفخأو ةفلتخم ميلاقأ يف اورتستو
 .ًارس اهخسن نولقانتي اولظو ةصاخلا مهتاغلب اهوبتكو كاذنا ليجانألا
 ديدحلا لخادلا ناكومورلا لبق نم ةرداصملاو قرحلل ضرعتت تناك ذإ
 .ةجرادلا هتغل ىلإ اهتمحرت دعب ةهفاشم ميلاعتلا مهنع ذخأي مهنيد يف

 ىلإ اوعجر رمأ مهيلع لكشأ اذإف ًاضيأ ءأرس هموق ينب يف اهثبي مث
 ليجنالا يأر مهل نيييف ليجانألا دحأل ةخسن كلمي يذلا ةيعادلا
 عابتألل نوحمسي ةاعدلا نكي ملو .رمالا كلذ يف صاخلا هيأر وأ

 بتكلا ىلعو مهسفنأ ىلع ةيشخ اهيلع مهنوعلطي وأ خسنلا كيلمتب
 مهلهؤت نكت مل ةئيبلا فورظو عابتألا ةيلقع نوك ىلإ ةفاضالاب اضيأ
 اذإ ةبوعص رمألا دادزيو .يتاذلا داهتجالاو طابنتسالا وأ رشابملا ذخألل
 .ليجنالا اهب بتك يتلا ةغللا نولهجي اوناك

 يديأ يف ةيحيسملل ةينيدلا رداصملا راصحنا ىلإ ىدأ كلذ لك
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 |لف ءمهدحو مهيلع اهليوأتو اهحرش قح راصتقاو سانلا نم ةليلق ةئف
 ىسنكلا نيدلا ةينامورلا ةلودلا تقنتعاو داهطضالا روصع تضقن

 مهتديأو ةسدقملا بتكلا حرشو ةءارق قحب ةسينكلا لاجر ظفتح

 ةصرفلا ةحاتإب ةدحاو ةديقع ىلع اهاياعر عمجتل كلذ يف ةلودل

 نم ةتوقمملا مهتافص دوهيلا رابحأ نع ةسينكلا لاجر ثرو نيدل

 نيدلا رداصم تلظف .يأرلا راكتحاو ىوحهلا عابتاو ىمعألا بصعتل

 .ةضراعم ىندأب اهلايح موقي نل ًادحأ نأ نم ةنمآ يهو

 اياح قف ةعباق فرحملا ينارصنلا نيدلا رداصم تلظ أذكهو

 نيذلا كفلوأ نم ةهفاشم اهميلاعت ذخؤت ةريدألا اياوزو سئانكلا

 ةفوشكم ريغ ةنايدلا رداصم تماد امو .ةمصعلاو ةسادقلا نومعزي

 هللا نع نولوقي ايف نيدلا لاجر قدص رادقم سانلا فرعي فيكف

 نكي مل ؟عيرشتو دئاقع نم هيلمت ا!ميف ةسينكلا ةشقانم مهنكمي فيكو
 .ءايمعلا ةعاطلاو قلطملا ميلستلا الإ مهمامأ

 ايف ةفش تنبب سبني نل ًادحأ نأ ىلإ ةسينكلا تنأمطا دق ذإو
 اهناطلس ضرف يف تلغو تطتشا دقف ءاهئارأ باوصو اهتسادق سمي

 .محري الو نيلي اال نايغط ىلإ احوتفم بابلا تدجوو اهتبيه قيمعتو

 ىدمو «نايغطلا اذه تدهش ينلا ةئيبلا ةعيبطل ضرعن نأ ىقبي

 مورلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك هنأ ىرنف .هماكحتساو هئاقب يف اهريثأت

 عوضخلاو ةيدوبعلا اوفلأ نيذلا جذسلا نييمألا نم مهتارمعتسم ناكسو

 تسيل ةجرد ىلع ةيركفلا ةلاحضلا نم اوناكو ةرطيسملا ىوقلل رمتسملا
 خيراتلا لحارم أوسأ شيعت ةيجم» لئابق ابوروأ ناكس ناكو . ةليلق
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 ىمست يتلا ,ىطسولا نورقلا نم ىلوألا روصعلا ايس ال ءهلك يبوروألا
 ةيروطاربمالل ةيمسرلا ةنايدلا ءالؤه قنتعاو .(ةملظملا روصعلا»

 ةظقيل اوضرعتي مل مهنكل .روطاربمالا ةدابع لحم حيسملا ةدابع اولحأو

 عفرو هيقنتعم سوفن مالسالا اهب ره يتلا كلتك .يقيقح ناميإ
 لاحلا كلت ىلع اولظ لب ؛ةميظع قافآ ىلإ يلقعلاو يحورلا مهاوتسم
 نم ناك اذل ...ثيدحلا رصعلا علطم ىتح طاطحنالاو ةيجمحلا نم
 اهفطاوعو ةيحطسلا اهوقع ءارو قاسنت نأ ةريفغلا ريهامجلل يعيبطلا

 نيدلا لجر ناكو ؛لاقي ام لكب نمؤتو عمست ام لك قدصتف ةجذاسلا
 خرؤم وأ ملاعل رثأ يأ كلانه نكي ملف اهل ةبسنلاب ءيش لك وه
 اهيحاون ةفاك نم ةايحلا ىلع رطيسي قبطملا مالظلا ناك لب «ثحاب وأ
 هتفرعم يف ( لثمتي ًاليئض ًاصيصب كلمي يذلا ديحولا وه نيدلا لجرو

 ءافاح هذه ةئيبو .. . عمتجملل يحورلا هجوملا هنوكو ةباتكلاو ةءارقلل

 ًاحلاص ًاخانمو ةيفاك ةيامح ةيغاطلل رفوت نأب ةريدج ءاهتافص هذه ةمأو

 امك ةيطلستلا هتبغر عابشإو ديري يذلا لاجملا يف -هنايغط_ضرفل
 . ءاشي

 ةمظنملا ةيتونهكلا ةطلسلا يهو ةعمتجم لماوعلاو عاضوألا هذه
 ًارابج ًادرام ةسينكلا نم تلعج ةيئادبلا ةئيبلاو ةفوشكملا ريغ رداصملاو
 نا ديريو دادبتسالا مزاولو ءاقبلا تاموقم لك كلمي ًارئاج ًاتوغاطو
 عدت ملو .هاوهو هتدارإ قفو ءيش لك ريسيو ءيش لك ىلع رطيسي
 هلغتو ديدح نم ديب هكسمت نأ نود ةايحلا بناوج نم ًابناج ةسينكلا

 ةيسايسلاو ةينيدلا هيحاون لك نم عمتجملا ىلع تنميهف ةيتاعلا اهدويقب
 مهتافرصتو مهلاومأو سانلا لوقع ىلع تضرفو ةيملعلاو ةيداصتقالاو
 نايغط نع ثيدحلا يف ضيفغيل خيراتلا ناو .ةتبلا اهل ريظن ال ةياصو

 ضرعتسللو .نوؤشلا نم نأش لك يف هل ةيح جذام مدقيو ةسينكلا
 :ةايحلا نم ةفلتخم حاون يف كلذ نم ًائيش

 ني



 بدلا ناكيفلقلا الوأ
 عمجم يف ةيمسرلا ةيحيسملا ىمسيام دوجولا ىلإ رهظ نأ ذنم

 عشبأ يف باهرالاو ينيدلا نايغطلا سرامت ةسينكلاو .م7#©: ةيقين

 تنعلو تمرحو ًارهق ثيلثتلا ةديقع اذه اهنايغطب تضرفف .ةروص

 مهتقاذأو نيدحوملا نم هب ترفظ نم ءامد تكفس لب .اهيفلاخم

 عماجملا قيرط نع اهسفن تبّصنو لاكنلا ناولأو بيذعتلا فونص
 قح دحأل سيلو .فيضيو خسني ءمرجيو لحي «اهلا» ةسدقملا

 الإو ناك نم ًانئاك «يأرلا ءادبإ قح لقألا ىلع وأ ءضارتعالا
 . «قطرهم» رفاك هنأل هتبوقع ةنعللاو هريصم نامرحلاف

 تحبصأف ةمرحم ةتيملا تناكو .ًامارح حبصأف ًابجاو ناتخلا ناك
 .ىوقتلا نع ًاريبعت تحبصأف ةينثوو ًاكرش ليثامتلا تناكو «ةحابم
 ,نم لاومألا ذخأ ناكو .ًاروظع حبصأف لاح نيدلا لاجر جاوز ناكو

 ةريثك رومأو ءًامزال ًاضرف ةيسنكلا بئارضلا تحبصأف ًاركنم عابتألا

 نم اهيدل نوكي نا نود سكعلا وأ ةمرحلا ىلإ لح لا نم عماجملا اهتلقن

 زغل ىلإ ةسينكلا تفاضأو .ًاجرح كلذ يف ىرت وأ ناطلس هللا
 نكلو اهتلاحتساب ةبيدبلا مكحت ىرخأ ءاراو دئاقع ىمعملا «ثولاثلا»

 قفاوت يتلا ةروصلا ىلع اهتيعرشب رارقالاو اهب ناميالا نم صانمال

 ةئيطخلا ةديقعو ينابرلا ءاشعلا يف ةلاحتسالا ةيضقك ةسينكلا ىوه

 اهتضرف هذه لك .ةعبسلا سوقطلاو ءارذعلاو بلصلا ةديقعو ةثوروملا

 اهيف ضوخلا زوجيال ايلع رارسأ اهنا يه ةدحاو ةجحب عابتألا ىلع
 يذلا اهتالواحم حاجنإ ىلع دعاسملا لماعلا ناكو ءاهتحص يف كشلا وأ
 اهراكتحا نم هانركذام ةحضاو ةيلج - ينيدلا نايغطلا ةروص هيف لثمتت

 لوخد دحأ عيطتسي الا« ءًابجاح + اهلعج يذلا كلذ ةينيدلا رداصملل

 قح يهو هقيرط نم 41 هللاب ل اصتالا هنكمي هنكمي الو هتطساوب الإ توكلملا هيلا
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 أطخلا نع ةموصعم ىه ذإ هتررق يتلا يه ةسينكلا تمادام هيف ةيرم آل
 :الئاق ةسينكلا لاجر نع «زليو» ثدحتي .للزلا نع ةهزنم

 سانلا بولق يف ةدطوم برلا ةكلمم ةيؤر يف ةبغر مهل دعت ملو»
 يع يتلا ةسينكلا ةوق ةيؤر يف نوبغري اوحبصأو رمألا كلذ اوسن دقف
 ةوقلا كلت ديطوت ليبس يف اوناكو رشبلا نوؤش ىلع ةطلستم مه مهتوق
 فوخلاو ضخغبلا قح يح ءيش يأ عم ةمواسملل دادعتسا متأ ىلع
 ىلع اوناك مهنم م ًاريثك نأل ًارظنو ءرشبلا بولق يف ةرقتسملا تاوهشلاو
 هتحصو مك مخضلا مهثدابم ناينب ةمالس يف ةبيرلا نوري حجرألا

 الو ةلئسأ نولمتحيال اوناك هيف ةشقانم ةيأب اوحمسي مل ةقلطملا

 ريغ اوناك مهنأل لب مهتديقع نم ةقث ىلع مهأل ال ةفلاخ يف نوحماستي
 اهرواسي ام رشع ثلاثلا نرقلا يف ةسينكلا يف ىلجت دقو ءاهيف نيقثاو
 هلمكأب اهتايعدم ءانب رخنت يتلا ةديدشلا كوكشلا لوح لتاق قلق نم
 ديصتت تناكو نانئمطا يأ رعشتست نكت ملف «نيع دعب ًارثا هلعجت دقو
 تحت صوصللا نع تافئاخلا زئاجعلا ثحبت اك ناكم لك يف ةقطارملا

 . ”2(نهشارف ىلإ عوجرلا لبق بيلاودلا يفو ةرسألا

 اهكلمي ال قوقح ءاعداب ةيغاطلا ةينيدلا اهتطلس ةسينكلا تززعو
 يف ددرتت لو ةّلحتلا قحو نامرحلا قحو نارفغلا قح لثم هللا الإ
 ةلزهملا ىلإ ىدأ نارفغلا قحف .احلالغتساو قوقحلا هذه لامعتسا
 ةبوقع نامرحلا قحو .ركذلا ةفلاسلا «نارفغلا كوكص» «ةيخيراتلا
 امأف ءدحاو نآ يف بوعشلاو دارفألل ًافيخ ًاحبش تناك ةغلاب ةيونعم
 لاثمأ كولملا مهنم ءمهل رصح الف دارفألا نم هل اوضرعت نيذلا
 لاجرو .يزيلجنالا يناثلا يرنهو يناملالا عبارلا يرنهو (كيردرف»
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 نوفلاخملا نوثحابلاو ءالعلاو ءرثول ىتح سويرأ نم نيفلاخملا نيدلا
 .هبارضأو «نانئير تسنرأو ىلإ «ونورب» نم ةسينكلا ءارآل

 لصح امدنع نويناطيربلا هل ضرعت دقف ىعامجلا نامرحلا امأو

 مرحو ابابلا همرحف ءابابلا نيبو زيلجنالا كلم انحوي كلملا نيب فالخ

 تلمحوب «جاوزلا دوقع تعنمو ةالصلا نم سئانكلا تلطعف هتمأ

 ناجيملا نم ةلاح سانلا شاعو ةالص الب روبقلا ىلإ ثنحلا

 نم نارفغلا بلطيو هتئيطخب رقي ًارغاص انحوي داع ىتح بارطضالاو

 .©0ةمألا نعو هنع مرحلا عفر هتبوت قدصو هلذ ابابلا ىأر الو ابابلا

 نع جرخت نا ةسينكلل حيبي صاخ قح وهف ةّلحتلا قح امأ
 ةحلصملا تضتقا ىتم اهب مازتلالا نع ىلختتو نيدلا ميلاعت

 .0*2كلذ يه اهتحلصم

 تبثي ام ًايلمع تقبط لب اذه ىلع رصتقت مل ةسينكلا نا ىلع
 هل تلوس نم ةبراحمل ةرارحلا شويحلا تدشحو نايغطلا ىلع اهرارصا
 نيملسملا كلذب ينعن الو اهتديقع فلاخي ام قنتعا وأ اهئارآ ةفلاخم هسفن

 ةيضق يف ةسينكلا عم تفلتخا ىلا ةينارصنلا فئاوطلا لب دوهيلا وأ

 .ةعيرشلا وأ ةديقعلا اياضق نم

 اوناك لب نيدلا نع اولختي مل نيذلا «نوينودلاولا»و «نويراثاكلا» هل

 سدقملا باتكلا نم اهتاموقم دمتست ةيقيقح ةيحيسم ةايحب نوبلاطي

 :زليو لوقي امك «تنسونا» ابابلا ضرحو .مهيلع برحلا ةسينكلا

 .55 :!ىسوم ةمالس ركفلا ةيرح رظنا (*)
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 مينز لذن لكل نذأو عيشلا هتاه دض ةيبيلص برح ىلع»
 ناصتغاو رانلاو فيسلا لمعي ناو شيلا ىلإ مضني نا ميثأ درشتم وأ
 كاهتنا عاونأ نم لقعلا هروصتي نا نكمي ام لك بكتريو رئارخل

 : هلوقب كلذ ىلع يزيلجنالا خرؤملا قلعيو («تامرحل

 نم انل يكحت ةيبيلصل | بورحلا هذه نع ىورت يلا صصقلا»

 داهشتسا ةصق هتعاشب ءازإ لءاضتيام عشبلا لاكتلاو ةواسقلا برض

 ًاقعاضم ًابعر انل ببست اذه قوف يهو .نيينثولا يديأ ىلع نييحيسمل
 بصعتلا اذه ناك ءاهيف كشلا ىلإ ليبسال ةحص نم هيلع وه ال

 وسي حور عمت ًامامت ضراعتي . . ًائيبخ ًاحور يساقلا دوسأل

 هذيمالتل مصاعملا علخ وأ هوجولا مطل هنا انعمس اف . يرصانلا

 ميقم قنح يف مههاطلس نورق لاوط اوناك تاوبابلا نكلو هل نيفلاخملا
 0©2(ةينهذلا ةسينكلا ةيافك ف لمأت نوهأب هسفن هثدحت نم دض

 رثألا ةسينكلل حضتا نأ دعب |مسال دنا اذه دنع سلا كتي ل
 عشبلا لوغلا كلذ تأشنأف امل .ةفلاخملا ءارآلا يف رهاظلا يمالسال
 انتوفي الو .( شيتفتلا مكاحم» مسا هيلع قلطأ يذلا ١ بعرلا حبشلاو

 نيملسملا تناك شيتفتلا مكاحلا ىلوألا ةيحضلا نأ لوقن نأ
 نم ناسنالا هليختي ام عنشأو ىسقأب ةماث ةدابإ اوديبأ نيذلا نييسلدنأل
 نإو ةسينكلا يفلاخم ىلع اهامعأ سرامت تلظ مث .؛ةيشحولاو ةيجمه
 نم تلقتناو ..ةيمالسالا ةراضحلاب نيرثأتم وأ نيملسم اونوكي مل
 ةمكحملا» يه امل مألا ةمكحملا تناكو .ةسينكلا ميلاقأ ةيقب ىلإ اينابس
 ثيدحلل نوضرعتي نويبرغلا نوخر ؤملا داكي الو ءامور يف (ةس دقل

 اياحضلاب كلاب اف ًابعر مهتاملك رجفتتو بارطضالا مهبيصيو الإ ابنع
 .لاكتلاو رملا ناولأ مهتقاذأ نيذلا ءانجسلاو مهحاورأ تقهزأ نيذل
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 عداو ءىداه وهو هلزنم نسبكي روصعلا كلت يف ناسنالا ناكد

 ةيهام يردي ال وهو نينسلا لب رهشألا لقتعيو ليللا فوج يف لمحيف
 هنأب ةمكحملا غلبأ دق ناريحلا نم هل اًنصخ نأل ءاهب مهتيس ىلا ةمهتلا

 «تازجعملا نع وأ ثولاثلا نع وأ اي ؤرلا نع تيكو تيك لوقي هعمس

 ةمكحملل زاج ةمهتلا نم هيلإ بسن ام راكنا ىلع مهتملا رصأ اذإ مث

 همحل ضرقت نأو هينيع مامأ ولش دعب اولش ء ذأ هعطقت نأب هبيذعت

 . ؟29(هقرحت ًاريخأو .ضارقملاب
 فرغ اهب ضرألا تحت ةملظم نوجس نع ةرابع ةمكحملا تناكو

 ناكو يرشبلا مسجلا قحسو ماظعلا ريسكتل تاللاو بيذعتلل ةصاخ

 نيديلاو سأرلاو ردصلا ماظع مث لجرألا ماظع قحس نوأدبي ةينابزلا

 نم ةلتك ةلتك رخآلا بناجلا نم جرخيو هلك مسجلا مشب ىتح ًايجيردت

 ىدل ناكو . مورفملا محللاب ةجوزمملا ءامدلاو ةقوحسملا ماظعلا

 هيف تبثت توبات لكش ىلع ةلآ اهنم ىرخأ ةيبيذعت تالآ ةمكحملا

 قزمتيف هيلع هنوقبطي مث توباتلا يف ةيحضلا نوقلي .ةداح نيكاكس

 دشت مث بذعملا ناسل يف زرغت بيلالكلاك تالآو ءًابرإ ًابرإ همسج
 .كلذك عطقتت ىتح ءاسنلا ءادثأ يف زرغتو .ةعطق ةعطق هصقتف

 .©9اهركذل زئمشتو سوفنلا اهنم ززقتت ىرخأ روصو

 سائلا شاع .ياعلا نايغطلاو غلابلا باهرالا اذه لضفبو

 ,ةسينكلا ركذ دنع مهلاصوأ فجترتو مهبولق دعترت باقحألا كلت

 ىلع مهدحأ ؤرجيال «نيقرطم نيتوهبم داقنلاو ةفسالفلا رابك فقوو
 ف ءاهميلاعتل ةفلاخم هؤارأ تناك امهم ةيحيسملاب نمؤي ال هنأب حيرصتلا

 نأ «تناكو تراكيدو نوكيبو نتوين» لثم كاذنا ذاذفألا ءايلعلا لخادي

 57 :ركفلا ةيرح (5)

 (نماثلا لصفلا) اهبعشو اهضرأ اينابساو ؛”9امل_- عبو يلازغلا دمحم حماستلاو بصعتلا رظنا 0

 .ردول يثورود

1 



 ةئيطخخلاو ثيلثتلا ايسال .ةجفلا ةسينكلا دئاقع ىلع اوضرتعي
 ثحابلا ىلإ ليخي لب ءاهتفلاخمب اورهاجي لقألا ىلع وأ .ةلاحتسالاو
 مغر دئاقعلا هذه هاجت يعولا نادقف نم ةرتف نوشيعي اوناك مهأ
 هلوانتتس ربخآ بناج عوضوملل ناك نإو .ىرخأ تالاجم يف مهغوبن
 . هللا ءاش نإ دعب ايف

 يبرغلا عمتجملا دارفأ نم نيريثكلا عسوب نكي مل :نتنرب لوقي
 لاصتالا بهذمب وأ ةيردأاللا وأ داحلالاب ةعامجو ةحارص اوفرتعي نأ
 لثالقلا نورقلا لالخ الإ ةيحيسملا ريغ ىرخأ ةديقع ةيأب وأ هللاب
 فلآلا يف ةردان ةلق مهرفكب نورهاجي نيذلا رافكلا ناك دقو ةريخألا
 نييحيسم ًاعيمج سانلا ناك املو .ىطسولا نورقلا اهتقرغتسا يتلا ةنس
 «سانلا لكل ءيش لك يه ةيحيسملا نوكت نأ نم رفم كانه نكي ملف
 لاكسابو ٍليفاكيمو الويولو سمزارأو سيسنارف سيدقلا ناك دقلف
 ,20(نييحيسم ًاعيمج رلفكور نوجو نوتسدالغو نويلبانو يلزدو

 َيساَييلا' ناتيخلقلا  ًايناث
 ىلا ةمألا يف ةيسايس ةطلس نيدلا لاجرل نوكي نا ًادج ىعيبط

 ةمزأ نوكت نأ وه هاوس حصي ال يذلا ضارتفالا نا لب ءمهغيدب نيدت
 ةعيرش قبطت ةنيدتم ةنمؤم ةئثف دي يف  ةصاخ ةسايسلاو اهلك رومألا
 نأ وه قالطالا ىلع حصي ال يذلا نكل .ةايحلا عقاو يف اهميقتو هللا
 هللا ةعيرش ذبن عم ,نييسايس نيفرتحو تيغاوط ىلإ نيدلا لاجر لوحتي
 ةهرش ةبغرو طلستلل ةمراع ةوهش اهلحم لحيل باسحلا نم اهطاقسإو
 ميوقت يف ةسينكلا ىلع جرح ال هنأ كلذ دافمو .دادبتسالا يف
 قرخ مهسفنأ مهل تلوس اذإ مهيلع طوغضلا ةسراممو كولملا تافارحنا
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 نيدلا ةريظح ىلإ مهدرتل ةيحلالا رماوألا زواجتو ةينيدلا ميلاعتلا

 نأ لاحب اهل يغبي الو ةايحلا يف اهتمهم نيع اذهف ءهدحو هلل مهدبعتو

 ةعيرشلا ليطعتو نيدلا سمط يف ةسينكلا مهست نا امأ ءاهبنع لختت

 عوضخلا ىلع مهمغرتو ءارمألاو كولملا ىلع ةيصو اهسفن ضرفت مث

 مسارم نم اهل هنومدقي ام رادقمب ًاطونم مهحالص رايعم لعجتو اهل لذم

 توميقتسيو هللا دودح نوظفحي ام رادقمب ال ,ةمدخلا تابجاوو ةعاطل

 وهف اذه عمو .حضافلا بيعلاو نئاشلا رمألا وه كلذف هجهنم ىلع

 .اهراهدزا روصع ةليط ةيحيسملا ةسينكلل لعفلاب لصح يذل

 ةدتمم هراثآ لازت ام ًابيهر ًاقزمت يناعت ةيبوروألا ةيسفنلا تلظ دقل -

 كولملا نيبو ةسينكلا نيب راد يذلا نمزملا عارصلا ببسب مويلا ىل

 بسكو عمتجملا ديلاقم ىلع ضبقلل نيفرطلا نيب ةديدشلا ةسفانملاو
 .دارفألا ءالو

 فلوجلا» وأ ةرطابألا راصنأو تاوبابلا عابتأ نيب برحلا نكت مو

 نييزح نيب ًابرح الإ  يوروألا خيراتلا مهفرعي اك «نييلبح او

 يفخي يتلا تاراعشلا يف الإ رخآلا نع زيمتي امهدحأ داكي ال نيرحانتم

 .ةتحبلا ةيويندلا هعماطم اهتحت

 لك يف تنعتملا ةسينكلا لخدتب ًاعرذ نوقيضي ابوروأ كولم ناك

 يفو «قالطالا ىلع ًارربم هل نودجي ال يذلا لحدتلا كلذ « مهنو وش

 كلذ عمو ءيةسادقلاو لإ ةزيم مهيلع نيدلا لاجرل نكي 7 مهرظن

 :رشيف لوقي .مهبسنبف مهسفنأب نكي مل نإ ءنوسدقم ًاضيأ مهف

 دحأب 202 من نم اهءاقب دمتست ايوروأ يف ةمكاحلا رسألا تناكو

 «نوسدقم مهنأل 60
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 كلم ليمجلا بيليفو ءارتاجنا كلم لوألا دراودا ؤرج دقو
 ابابلل كلملا عضخي نأ يرورضلا نم سيل» :هنأب لوقلا ىلع ءاسنرف
 يف ًاديس نوكي نأ ىون دق |بنم الك ناو . ةرخآلا يف ةنحلاب ىظحي يكل
 ناك دقف نذإ .١2)«دييأتلا مامت ةينلا هذه يف هديؤي هبعش ناو هتكلمت
 اهتياصو ضرف نع ةسينكلا فكت نأ كئلوأ هيلإ حمطيام ةياغ
 جورخلا وأ اهناينب ضيوقت يف اوركفي نأ نود مهيلع ةينيدلاو ةيسايسلا

 .اهميلاعت ىلع
 عوضخ نأ ىرت تناك دقف داو يف ةسينكلاو داو يف اوناك مهنكل

 اههاطلسو ينيدلا اهزكرم هيضتقي أبجاو لب مهنم ًاعوطت سيل اهل كولملا
 :هلوق «لوألا الوقن» ابابلا هنلعأ يذلا نايبلا يف ءاج يحورلا

 لوأ سرطب لوسرلا لعج نأب :ةسينكلا أشنأ هللا نبا نإ»
 رمتسم لسلست يف سرطب تاطلس اوثرو امور ةفقاسأ ناو ءاحل سيئر
 نوكت نا بجي ضرألا رهظ ىلعهللا لثمابابلا نإف (كلذلو) . . . لصتم
 اوناك ًاماكح ءنييحيسملا عيمج ىلع مظعألا ناطلسلاو ايلعلا ةدايسلا هل
 ,(307(نيموكحم وأ

 ,ةسينكلا نأ نلعأ دقف .(عباسلا يروج ر ج١ ةيغاطلا ابابلا امأ
 .و ؛ةيملاعلا ةطلسلا ةبحاص نوكت نأب ةقيلخ ءًايملا ًاماظن اهفصوب
 ريغ خا كولمل علخي نأ .هضرأ يف هللا ةفيلخ هتفصب ءهبجاوو ابابلا قح
 .مهبيصنت وأ ماكحلل رشبلا رايتخا ضفري وأ ديؤي نأو نيحلاصلا
 .«لاوحألا تايضتقم بسح

 نأ لهجي يذلا اذ نم» :هلوقب بوعشلاو كولملا نم رخسو

 )٠١( :رشق .ىطسولا روصعلا ابوروأ خيرات 50/١؟.

 )١١( :ةراضحلا ةصق 9/١84ه".



 نولاعتي مث هللا نوفرعي ال نيذلا ىلإ مهوصأب نوعجري ءارمألاو كولملا

 نوبلاطيو مئارجلا عاونأ عيمج نوبكتريو ردغلاو فنعلا نوعنطصيو

 ةيامعو اعشج  بعشلا يأ  مهنع نولقي ال نم مكح يف مهقحب
 .59"2(قاطت ال ةفرجعو

 نورقلا ةليط ةسينكلا فيلح لظ رصنلا نأ يف كش ةمث سيلو

 قيقدلا يميظنتلا اهلكيهو ةغلابلا ةيحورلا اهتطلس ببسب ىطسولا
 جيوتت نولوتي نيذلا مه تاوبابلا ناك دقف كلذلو .قلطملا اهدادبتساو
 مهتدارإب مهزعو كولملا علخ مهناكما يف ناك امك .ةرطابألاو كولملا

 ضفر نمو .كلذ نم تالفنالا دحأ ةعاطتساب نكي ملو ,ةضحملا

 برحلا نلعت نأ ةيوبابلا قح نمو يعرش ريغ همكح ناف خوضرلا
 نم كلذ ىلع داهشتسالا انزوعي الو .هتمأ مرحتو همرحتو هيلع ةيبيلصلا

 ةثداح كلذل لاثم ريخ لعلو .ةريثك هيف ةلثمألاف يبوروألا خيراتلا

 عباسلا يروجيرج ابابلا عم ةروهشملا (عبارلا يرنه» ٍناملألا روطاربمالا

 ىمسي ام وأ «تانييعتلا» ةلأسم لوح اهبنيب بشن ًافالخ نأ كلذو

 علخب ابابلا درو ابابلا علخي نأ روطاربمالا لواحف «يناملعلا ديلقتلا»
 .هيلع مهبلأو هل مهئالو نم ءارمألاو هعابتأ لحأو همرحو روطاربمالا

 ةرفغملا ىلع روطاربمالا لصحي مل اذإ هنأ هيف اوررق ًاعمجم ءارمألا دقعف

 دجوف «دبألا ىلإ هشرع دقفيس هنإف ايناملأ ىلإ ابابلا لوصو ىدل

 رظتني نأ هعسو يف نكي ملو .هتيعر نيب برجألاك هسفن روطاربمالا

 هتعاجش عمجتساو .طئاحلا ضرع هئايربكب برضف ابابلا لوصو
 يدي نيب لوثملا يغتبي ؛هدشأ ىلع ءاتشلاو بلألا لابج ًازاتجم رفاسو

 ةعلقلا ءانف يف جلثلا يف ًافقاو لظو ايناكست يف اسوناك تاعفترمب ابابلا

 يراع نيمدقلا يناح شيخلاب ارثدتم نابهرلا سابل يف وهو مايأ ةثالث

 .159/ 15 :رشفو 544/١4 :قباسلا عجرملا (17)

 للك



 ىتح ةبوتلا تارامإو مدنلا تامالع لك ًارهظم هزاكع لمحي سأرلا

 . "9 ميظعلا ابابلا اضر ىلع لوصحلاو ةرفغملاب رفظلا نم نكمت

 نيب عازن لصح دقف ةلثام ىرخأ ةصق تثدح ايناطيرب يفو

 ءيربرتنك ةفقاسأ سيئر «تكب سموت» نيبو يناثلا يرنه كلملا
 2 عتمتي يِتْلا تاناصحلا نم ريثك ىلع يضقي كلملا همسر روتسد بيس

 راثو قيل تعورف ليتغا ةفقاسألا سيئر نأ مث «نيدلا لاجر اهب
 يف كلملا لزتعاف .ماعلا نامرحلا عباطب هتغمدو يرنه ىلع اهرأث

 ىلع ضبقلاب هرمأ ردصأ مث .ماعطلا اهيف قوذي ال مايأ ةثالث هترجح

 ةقيرطلاب هبنذ نع رفكي نأب دعوو ةميرجلا نم هتءارب ابابلل نلعأو ةلتقلا

 ,ءاهكالمأو اهقوقح لك ةسينكلا ىلإ درو روتسدلا ىغلأو ءاهيضتري يتلا
 ايرعر ًاجاح ىربرتنك ( ىلإ ءاج ىتح ةرفغملا ىلع لصحي مل كلذ ( نم مغرلابو

 «ناوصلا ةراجحلا ىلع قيرطلا نم : ةريخألا لايمأ ةثالثلا_ىشمو ًامدان

 هودع ربق مامأ ضرألا ىلع ىقلتسا مث ءاههنم مدلا فزني نيمدقلا يناح

 لمحتو مهتابرض لبقتو طايسلاب هوبرضي نأ نابهرلا نم بلطو تيما
 .9"(2هعابتأو ابابلا ءاضرتسا ليبس يف تاناهالا لك

 ريغ ةدم اهتمواقم عاطتساو ةسينكلا تاطلس ىدحت ميعز مظعأو

 تارثؤملا ىلإ هتبالص دوعتو «يناثلا كيردرف» روطاربمالا وه «ةريسي

 ةراضحلاب ًامرغم ةيبرعلل ًاديحم ناك دقف ءهتيصخشو هتفاقث يف ةيمالسالا
 قيدنزلا» هتمسو مالسالا قانتعاب هتمبتا ةسينكلا نا ىتح «ةيمالسالا
 «ملاعلا ةبوجعأ)» مهضعب هيمسيف نورصاعملا نوركفملا امأ «مظعألا

 .«نيثدحملا لوأ» مهضعبو

 ببسب (عسأاتلا يروجيرج» ابايلا نيبو هنيب عازتلا دتشا دقو

 .1//191© ةراضحلا ةصقو 4١١/8 :زليوو 2154/15 :رشيف رظنا ع(

 .اهدعب امو 154/56 ةراضحلا ةصقرظنا (54)

 ليف



 كولملا دعت ةسينكلا تناكو  قرشلا ىلع ةيبيلص ةلمحب مايقلا هضفر
 اهيف ددع ةينلع ةلاسر يف هب رهشو ابابلا همرحف امل نيعئاط ًادونج
 هسفن نع ةمهتلا عفدي نأ روطاربمالا ىلع ناكف .هبونذو هتاقطره
 ابنأل . خيراتلا يف ىوصق ةيمههأ تاذ ةقيثو» اهنأب زليو اهفصو ةلاسرب
 نوكي نأ يف ابابلا تايعدم نيب عازتلا نع حيرص حضاو نايب لوأ

 ماكحلا تايعدم نيبو .هرسأب ةيحيسملا ملاع ىلع قلطملا مكاحلا
 دامرلا تحت رانلاك ماودلا ىلع يرسي عازنلا اذه ناك دقو نييناملعلا
 .ىرخأ ةروص ىلع كانه جحجأتيو ام ةروص ىلع انه مرطضي ناك هنكلو

 نأ سانلا عيطتسي ةماع ةحضاو تارابع يف رمألا عضو كيردرف نكلو
 هجو يف فوقولل (090(ضعب عم مهضعب مهداحتال ًاساسأ اهوذختي
 . ةسينكلا

 رهق تحت يفتخت نأ ثبلت مل ةذف ةرهاظ ناك كيردرف نأ ىلع
 يوروألا خيراتلا فرعي مو ةيغابلا ةيسنكلا ةوطسلاو نامرحلا تارارق

 .ةديدع لايجأ دعب الإ هلئامي نم

 تللاتلا ناتيغطلا - ثلاث
 ةيحيسملا ليجانألا نأ ةغلابم يأ نود لوقي نإ ءرملا عيطتسي

 اهريفنت ءيش نم رفنت ملو «لاملاو ةورثلا ءانتقا نع اهيبن ءيش نع هنت مل

 مغر  ليجانألا يف لمأتلا نأ ىتح ءاهفرخزو ايندلا ةايحلا نم

 هيلع حيسملا اهبرض يتلا ةلثمألا ةعورب ذخؤي نأ دبال  اهفيرحت

 حيسملا ةريس نم ىريس هنأ اك «لئازلا اهعاتمو ايندلا ةايحلل مالسلا

 .؟؟14/8 :ةيناسنإلا خيرات ماعم (15)

 . مشاه بيجن دمحأ ةمجرت ءسيد ياج فيزوج : مظعألا قيدنزلا باتك رظناو

 نننكنا



 نيعرو هويراوحو وه ناك دقف «ةغيلبلا هظعاوم ديؤيام ةيلمعلا

 اهزوحي ىتلا ةسدكملا زونكلا ىلإ ءاردزالاو تقملا نيعب نورظني نيدهاز

 1 . (دوهيلا» مهسنجونب

 ةسينكلا موهفم نيب ةبيجع ةقرافم تدهشف ةيلاتلا نورقلا تءاجو

 ىتح ًادج ةسينكلا تددشت دقف .يلمعلا ةسينكلا عقاو نيبو ايندلا نع
 ةيمؤاشتلا ةيذوبلا ةرظنلا تسبتقاو تابيطلا نم هللا لحأام تمّرح
 ةيتاذلا اهتريس تناك هسفن تقولا يفو ًافلس رم امك ايندلا ةايحلل
 ام عابتالا ءامد صاصتماو ايندلا ىلع كلاهتلا نم ةيزخم ةحفص

 مهيمست نيذلا نييعاطقالا كالملا رابكو دوهيلا ءايرثأ هيف اهعراضيال

 ةربا بقث نم لمح رورم» لوقي حيسملا نأ نيح يف . «نييويند» ةسينكلا

 هدذيمالتل لوقيو . 203 توكلم ىلإ ينغ لخدي نأ نم رع رسيأ

 قيرطلل ًادوزم الو مكقطانم يف ًاساحنالو ةضفالو ًابهذ اونتقت الد
 هيف ضرفت يذلا تقولا ينو .2""”ءاصعالو ةيذحأ الو نيبوث الو

 اهسفن ةسينكلا لاح دجن .دهزلاو فشقتلا اهنيد عابتأ ىلع ةسينكلا
 . هيلإ سانلا وعدت ام ىضتقملو حيسملا اياصو حورل ًارياغم

 عضاوتلاو رقفلاك ةيحيسملا لئاضفلا تناك» :«نوسرك» لوقي

 ع نينمؤملل ًاريخ كلذ لك .ةمحرلاو عرولاو موصلاو ةعانقلاو

 تايصخشلاو دالبلا ةفقاسأ امأ .ظعاوملاو بطخللو نيسيدقللو

 ةقنأتملا ثيداحألاو خذبلا :رخآ ءيش مهل ناك دقف ةريبكلا ةيتونهكلا

 حابرألاو مدخلاو تاللجعلاو ةصاخلا سلاجم ف ةرهشلاو ءاسنلا عع

 ,23092(بصانملاو دراوملاو ةميسحلا

 575:1٠١. صقرم (15)

 1:3١ ١-١١. ىتم غ9

 .151/ :ةيقالخألا ةلكشملا (048)

 نيك



 لاجملا اذه يف يسنكلا نايغطلا رهاظم صخلن نأ عيطتسنو

 : لي امي

 :ةيعاطقالا كالمألا - ١

 ربكأو ىضارألا كالم ربكأ ةسينكلا تحبصأ» :«تنارويد» لوقي

 كلتمي اثم «ادلف» ريد ناك دقف ءابوروأ يف نييعاطقالا ةداسلا

 قيقر نم نيفلأ كلمي «لوج تناس» ريد ناكو .ريغص رصق )١6٠٠١(
 ًافلأ نيرشعل ًاديس (نيدلا لاجر دحأ) «روتيف نيوكلا» ناكو «ضرألا
 ةفقاسألا ءاسؤر نيعي يذلا وه كلملا ناكو ءضرألا ءاقرأ نم
 نييعاطقالا كالملا نم مهريغك ءالولا نمي نومسقي اوناكو . . .ةريدألاو
 اذكهو . . .ةيعاطقالا باقلألا نم اهريغو تنوكلاو قودلاب نوبقليو
 تازيثألا مالثمأأ هى ةسينكلا تح مأ
 . يحاطقالا ماظنلا نم | عرج ةلعححمسم ا

 اهتامازتلاو اهقوقحو «ةيداملا يأ «ةينمزلا اهكالمأ تناكو»
 اهكولت ةيرخسو .هنيدب كسمتم ٍيحيسم لك راعلاب للجي ام ةيعاطقالا

 ةرطابألا نيب فنعلاو لدجلل ًاردصمو نيدلا ىلع نيجراخلا ةئسلأ
 ,23(تاوبابلاو

 :فاقوألا  ؟

 ةيعارزلا يضارألا نم ةعساشلا تاحاسملا كلمت ةسينكلا تناك

 ناكس ىلع اهتادئاع فرصت اهنأ ىوعدب ةسينكلل ًافاقوأ اهرابتعاب

 ف تفرسأ اهنأ الإ «ةيبيلصلا بورحلا زيهجتو سئانكلا ءانبو ةريدألا

 ىلإ لودلا ضعب يف ةسينكلا يضارأ ةبسن تلصو ىتح فاقوألا كلمت

 نم وهو «(فلكيو» يسنكلا حلصملا لاق دقو «.قدصت داكت ال ةجرد

 ذخأتو ارتلجنا يضارأ + كلمت ةسينكلا نا» :نيحلصملا لئاوأ

 4586/1١14. :ةراضحلا ةصق (19)
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 لاجحر مهتاو فاقوألا هذه ءاغلإب بلاطو « يقابلا نم ةظهابلا بئارضلا

 , " ”2عهللا عابتأ ال ةرصايق عابتأ» مهأب نيدلا

 :روشعلا *

 اهلضفبو «روشعلا» ةبيرض اهعابتأ لك ىلع ةسينكلا تضرف
 ةيعارزلا ىضارألا هلغتام رشع ىلع اهوصح نمضت ةسينكلا تناك
 ريغ فرحلا بابرأو نوينهملا هيلع لصحيام رشعو .تايعاطقالاو
 . نيحالفلا

 تاكلتمم ال نكي ملو بئارضلا يبجت ةسينكلا تناك» :زليو لوقي

 ةبيرض تضرف لب «بسحف موسرلا نم ميظع لخدالو ةحيسف
 نم لمع هفصوب رمألا اذه ىلإ عدت مل يهو ءاهاياعر ىلع روشعلا
 ”7«قحك هب تبلاط لب ربلاو ناسحإلا لامعأ

 بعشلاف «كلذ نم ًاعيش ضفري نأ دحأ عسو يف نكي لو

 ةهج نم اهسأب نوشخي اوناك دقف كولملا امأ ءاهتوطسل ايئاقلت عضاخ

 ًاضيأ يه تناك ذإ .ىرخأ ةهج نم ةكرتشم حلاصم اهم تناك امك

 : يوتسلوت لوقي . .ءاقبلا بابسأب مهدمت

 وه اك ةسينكلا لاجر بولق ىلع ةطلسلا بح ىلوتسا دقل»
 نوعسي نيدلا لاجر راصو .تاموكحلا لاجر سوفن ىلع لوتسم

 ديطوت ىلع تاموكحلا نودعاسيو ةهج نم سئانكلا ةطلس ديطوتل

 ءاقب يضتقت نيتطلسلا ةحلصمف نذإ .72”©2ىرخأ ةهج نم اهتطلس

 .ةعقاولا اهتروص ىلع عاضوألا

 مة هرم : ةيناسنإلا خيرات ملاعم (71)

 ١١”. :يرصحلل عامتجالاو ةسايسلا يف ثيداحأ 287
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 :ىلوألا ةنسلا ةبيرض س 4

 تالاحلا يف اميسال ':.ىرخألا بئارضضلاو موسرلا تضرف لب

 ةعدبب ءاج نورشعلاو يناثلا انح ابابلا ىلوت (لف ءاهاياعر لهاك
 لوألا يونسلا لخدلا يةعومجم يهو ,«ىلوأل ةنسلا ةبيرض» يه ةديدج
 ةفصب ةسينكلل عقدت .ةيعاطقالا وأ ةينيدلا فئاظولا نم ةفيظول

 , (70ديدج ًايلام ًادروم ةسينكلا تنمض كلذبو «ةيرابجإ

 :اياطعلاو تابلا

 ءايرثألا اهمدقي تابحملا نم ريثكلاب ىظحت ةسينكلا تناك
 .ةقدصلاو ناسحالا عفادب ضعبلا اهبهيوأ ءايرلاو ةةدصلاو ناسحالا عقاد ضعبل لا اهيس وأ ءاب لاو قلمتلل نويعاطقالا
 اهصرحب مهتفرعم الول مهنكل .كلذب مهبلاطت ملةسينكلا نأ حيحصو
 امك .كلذ اولعف امل ءاطعلاو لذبلا قيرطب اهتلامتسا ناكمإو ايندلا ىلع
 دنع ةرفغملا نم مهنامرحب ةسينكلا بضغ ةلئاغ نوشخي اوناك مهنأ
 كوكص ةلزهم دعب عفاودلا هذه تيوق دقو .لقألا ىلع راضتحالا
 لاجر تاورث تمخضتو ةسينكلا ىلع تاعربتلا تلامنا ذإ نارفغلا

 تناك يتلا ةيسنكلا تاناجرهملاو ةسدقملا مساوملا ىسننالو اذه
 دقع م١٠11 ةنس يفد لاثمف «ةسينكلا لاجر ىلع ةلئاطلا لاومألا ردت
 نم غلب امور يف جاجحلا نم دشاح روهمج هل عمتجاو ليبويلل ناجرهم

 فيراجملاب ناعمجي نافظوم لظ نأ ةيوبابلا نئازخ ىلإ لاملا لايثنا
 ,("9(سرطب سيدقلا ربق دنع تعضو يتلا تابهلا

 .#”م.0١ :؟ رشيف ابوروأ خيرات رظنا (59)

 .918/»# :ةيناسنإلا خيرات ملاعم (75)



 «ةرخسلا» يناجملا لمعلا 51

 ضعب نأو اهقيقرب تايعاطقالا كلمت ةسينكلا نأب لوقلا قبس
 عنقي ل كلذ نأ ريغ .ءاقرألا نم فالآلا كلمي ناك نيدلا لاجر

 يفو املوقح يف يناجملا لمعلا ىلع اهعابتأ تمغرأ لب ةسينكلا
 نأ سانلا ىلع ناكو .ةحرضألاو سئانكلا ءانب اميسال ءاهتاعورشم
 بلاغلا يف يه ةددحم ةدم اهتحلصمل ناجملاب اولمعيو اهرماوأل اوخضري

 .اروكش الو ًءازج كلذ لباقم نولاني الو عوبسألا يف ًادحاو ًاموي

 ةيلاملا اهئابعأو ةسينكلا لاقثأ تحت حزرت ريهامجلا تناك اذكهو

 كلذب نوسحي راغصلا نيدلا لاجرو ةرطابألاو كولملا ناكو .ةقهرملا

 نم اورجضت نيذلا نمو .مهجاجتحا نالعإل ةصرفلا نونيحتيو ًاضيأ
 كلم عساتلا سيول كلملا ينلعلا جاجتحالا ىلإ مهتأرج مهتعفدو كلذ

 ةبسنلاب» ةريطسصخ ةيجاجتحا ةلاسر ابابلا ىلإ بك يذلا ءاسنرف

 :اهيف لاق (اهرصعل

 نم مدلا بيصي نأ دب ال عارضألا راردا يف دتشي يذلا نإ»

 .(اهتاملح

 اهيف رظن ىتلا تاعوضوملا دحأ ناك دقف نيدلا لاجر امأ
 نم ةمدقم ىوكش ١745 ةنس نويل يف دقعنملا ماعلا ينيدلا سلجملا
 . "2مألا ةسينكلاو ابابلا بلاطم نم اهيف نوثيغتسي مهضعب

 داو يف ةخرص تلظ تائاغتسالاو تاجاجتحالا هذه نكلو

 ىتح ةريتولا هذه ىلع رومألا تلظو ءاهفقوم نع ةسينكلا حزحزت ملو
 . هللا نذإب دعب ايف اهنع ثيدحلا يتأيس ىرخأ لماوع ترفاضت

 .768 ص نم ابوروأ خيرات نم لوألا ءزجلا رخآ رظنا (1)
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 ياَْشلا لّصفلا

 مني لَو ةسيكلا نب علا

 يف تالكشملا دقعأو قمعأ نم ةلكشم ملعلاو نيدلا نيب عارصلا

 رصع ذنمف «ةبطاق اهقمعأ نكت مل نإ يبوروالا يركفلا خيراتلا
 ملعلا يديؤم نيب هدشأ ىلع عارصلاو رضاحلا انرصع ىلإ ةضبنلا
 دكؤت يتلا ةيبرغلا ةايحلا يف ةزرابلا رهاوظلا لك مغرو «نيدلا راصنأو

 همصخ ىلع ةيئاه ةفصب رصتنا ملعلا نأو تهتنا دق ةكرعملا نأ
 حصألا ىلع وأ «نيدلا نأ ىلع ةيوق ةلالد لديام كانه نإف .دودللا

 ىوقأ روصعلا نم رصع يف نكت مل «ةيكولسلاو ةيداقتعالا هاياضق ضعب
 ةيبرغلا ةفاقثلا تركنت نأ دعب ايسال .ءرصعلا اذه يف اهنم ةجح
 «ةينالقعلاو قالطالا» يتيصاخب مستت يتلا رشع عساتلا نرقلا راكفأل

 .لوقعماللاو ةيبسنلاب زيمتت يتلا نيرشعلا نرقلا تايرظن تقنتعاو

 ةيقاب ابنأو يهتنت نلو مل ةكرعملا نأ نيريثكلل ليخ دقف كلذلو
 لبقت ةركفلا هذه خيسرت ىلع دعاسو «ةيناسنالا ةفرعملا تيقبام

 نم دلوت يذلا لبقتلا وهو ءيش لك يف ةيجاودزالل ةيبوروالا ةيسفنلا

 نيتركفب ليوطلا اهنامياو نيتنيابتم نيتطلسل رمتسملا اهعوضخ

 ةكرعملا ةيرارمتسا ءارو نماكلا رسلا ىلإ نطف نم مهنم ليلقو

 نكمي كلذ يف يقيقحلا ببسلا نا عقاولاو .ةمساح ةيئاهن ةجيتن نود

 16ه



 نع ىلخت  نيقيرفلا يأ نم يبرغلا ناسنالا نأ ول ةلوهسب هكاردا

 يأ نأ كلذو «ةدرجم ةيمبيقت ةرظن ةلكشملا ىلإ رظنو هحجبتو هرورغ

 ىلع امهدحأ رصتني نأ نكمي ال ةقيقحلا فصن |هنم لك كلمي نيمصخ

 .ًايئاهن ًاراصتنا رخآلا

 نييبوروألا نيدلاو ملعلا نيب عارصلا ىلع ةيهدبلا هذه قيبطتبو
 يف يه نيدلا ذوفن قطانم نم ملعلا اهلتحا يتلا عقاوملا نأ دجن

 |ى .مهولاو ةفارخلا ىلع نيقيلاو لقعلا اهيف رصتنا 3 عقاوملا ةقيقحلا

 يه حساكلا يملعلا موجهحلا مامأ نيدلا اهيف دمص يتلا عقاوملا نأ

 .ءاوهألاو تاصرختلا ىلع ةاحوملا ةقيقحلا اهيف ترصتنا يتلا عقاوملا

 نيفرطلا نم لك ين قحلا نإ :نينئمطم لوقن نأ عيطتسن ذئنيحو

 ناك ول هنأو ءامهيلك يف لطابلا ىلع. .رصتنيس وأ ءرصتنا يذلا وه
 تثدح لل ًادرجم ًانيقي يبوروألا ملعلاو ًاصلاخ ًاقح يبوروالا نيدلا
 .قالطإلا ىلع ةكرعم

 قفوألا نإف .ةكرعملا لخدي ل ةيقنلا ةيهلالا هتعبصب نيدلا نأ اميو

 نيب سيلو «ملعلاو ةسينكلا نيب ًاعارص برغلا يف ثدحام يمسن نأ
 . ملعلاو نيدلا

 ةقيقحلا ىلع نييبوروالا نيدلا لاجر ةيانج نأ ًاقح فسؤملا نمو
 اهنم لك ناك نإو ءاهيلع ملعلا راصنأ ةيانج نم ىكنأو عنشأ تناك

 تبكترا ةسينكلا نأ كلذ .عارصلا كلذل ةفسؤملا جت ئاتنلا نع الوؤسم

 :دحاو 5 يف نيحداف نياطخ

 .رشبلا مالكب اهطلخو يملالا يحولا قئاقح فيرحت : اهدحأ

 ةرئاد يف للخاد سيلام ىلع ةيغاطلا ةياصولا ضرف :رخآلاو
 .اهصاصتخا

 لحل



 تامولعملاو ةينثولا تافارخلا برست نع لوؤسم لوألا أطخلاو

 ةيها دئاقع ةسينكلا اهتلعج ذإ «ةيحيسملا ميلاعت نم ريثك ىلإ ةيرشبلا
 ىحولاب ارفك اهب رفكلا تدعو .هميمصو نيدلا بلص يف لخدت
 1 .نيدلاو

 اهميلاعت فلاخي امب ةسينكلا ردص قيض نع أشن يناثلا أطخلاو
 يعيبطلا دادتمالا ناكف ءابع ثبشتلا لع ٍىمعألا اهرارصإو ةجورمملا

 تادقتعم ىلعال «سانلا تبساحو .ًاماع ًايركف ًانايغط ينيدلا نايغطلل
 نأ تمهوتو  مهراكفأ تانبو مهحئارق جئاتن ىلع لب «بسحف مهولق
 ةقيقحلا وهو .هركتحت نأ ةيغاط ةوق ةيأ عيطتست الام كلمت نأ اهتردق يف

 كلذبو . ميلسلا يلقعلا رظنلا وأ ةسوسحملا ةيرجتلاب قلعتي ايف ةيملعلا
 تراثأو اهروبع نع ىنغلا لك ةينغ تناك تاهاتم يب 0 اك تاهاتم ئ4 ام تمحقأ
 .زييمت الو اهيف ةداوه ال ًاسورض ابرح اهسفن ىلع

 ملعلل اهراكتحا وه لاجملا اذه يف ةسينكلا هتسرام لمع لوأو

 :نتنرب لوقي .هعمجأب يرشبلا ركفلا ىلع اهتنميهو
 روصعلا جوأ يف ىتح ةيملعلا فئاظولا باحصأ رثكأ نإ»

 اوناكو «ةينيدلا تامظنملا عاونأ نم عون ىلإ نومتني اوناك ىطسولا
 مويلا اهمهفن داكن ال ةجردب ةسينكلا نأ ثيح .ةسينكلا نم ًاءزج
 ةصاخبو اههجوتو يرشبلا طاشنلا ناولأ نم نول لك يف لخدتت

 يف مهميلعت نوقلتي نيذلا لاجرلا ناك دقف نذإو» . . .«ٍلقعلا طاشنلا
 ةصنم ةسينكلا تناكف .ةيلقعلا ةايحلا نوركتحي نوداكي ةسينكلا
 ناكو .20(ةيلكلاو ةسردملاو ةبتكملاو رشنلاو ةفاحصلاو ةرضاحملا
 ةسينكلا لاجر نم ءاوس «ةيمورلا لودلا يف ةيفسلفلا لويملا باحصأ
 يف يقيرغإلا ركفلا نم مهثارتب نيرثأتم .نييداعلا نييحيسملا نم وأ
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 اولذب دقو «سوميلطبو وطسرأ ءارآ اهيسال .ةفسلفلاو ملعلا نيدايم
 أشنو .ةيفسلفلا مهئارآو ةينيدلا مهتادقتعم نيب قيفوتلا يف مهدوهج
 نم طيلخ يهو .(ةيحيسملا ةفسلفلا» ىمست ةبكرم ةفسلف كلذ نع

 نييسيدقلا لاوقأو ليجانألاو ةاروتلا رهاوظو قيرغإلا تايرظن
 دقف ادحاو ًاعيش رصعلا كلذ يف ةفسلفلاو ملعلا ناك املو .ىمادقلا

 ملعلا هيلإ لصوام لك مهتفسلف حرص يف نويحيسملا ةفسالفلا جمدأ

 ءةيخيراتلاو ةيفارغجلاو ةينوكلا تايرظنلا نم مهرصع يف يرشبلا
 نع عافدلا ىلع نيعم ريخ ةيقيفوتلا ةفسلفلا هذه يف ةسينكلا تأرو

 اهعماجم اهترقأو ًايمسر اهتنبتف .20"2نيدقانلاو نيقراملا دض اهميلعت
 دي تدتمأو اهتاذ ةيحيسملا ةديقعلا نم ًاءزج تحضأ ىتح ةسدقملا
 ةينيدلا بتكلا بلص يف تامولعملا هذه ضعب تلخدأف فيرحتلا
 . ةسدقملا

 ءارآ تناك ىتح روهظلا يف ةيبوروالا ةضبنلا رصع أدبي ملو
 سوميلطب ةيرظنو ةعبرألا رصانعلا ةيرظنو بطلاو ةفسلفلا يف وطسرأ
 نيطسغوأ سيدقلا كلذ ىلإ فاضأ امو .نوكلا زكرم ضرألا نأ يف
 نيدلا لوصأ نم لوصأ «ينيركالا اموتو يردنكسإلا ناميلكو

 .كشلا اهيلإ قرطتي نأ حصيال ةسدقم دئاقعو يحيسملا

 ةيليصفت تامولعم ىلع لمتشت هذه ةيحيسملا ةفسلفلا تناكو
 6م .ق8ة84٠9٠ ةنس ٌءادتبا ملاعلا قلخ هللا ناد : لوقت نوكلا نع

 ةرصبلا نم نيموي ةريسم ىلع ندع ةنج يف ناسنإلا قلخب كلذ جّوتو
 علطم ىتح يأرلا اذه ىلع ةرصم تلظ اهنأ بيجعلاو ءطبضلاب

 هذه لمحي يذلا «رشا» فقسألا باتك غبط دقف ءرشع عساتلا نرقلا

 , ©27م11/9/4 ةنس ةيرظنلا

 .دعب ايف ٠١١ ص ةفسالفلاو ةيقالخألا ةلكشملا باتك نم ةفسلفلا نم ةيحيسملا دادمتسا رظنا .(9)

 .15 ص ١1ج :ةيناسنإلا خيرات ملاعم رظنا (6)
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 ىصقا ىلع هنككل «؛ةاروتلا ميواقت هيف فلتختف نافوطلا خيرات امأ

 ناك هنأ كلذ قعمو ,(20ةنس (59575)ب مدآ قلخ دعب عقو اهئارآ

 يف نلعأ دق دق ناك ًايسنك ًاسلجم نأ فيرطلا : نمو ..م .قا١!/47 ةنس

 لهتسا دق ملاعلا ةايح نم ريخألا نرقلا نأ داليملل رشاعلا نرقلا ةيادب
 ,. ©طقف ةنس فلأ ملاعلا ةيابنو هنبا لازنإ نيب ةدملا لعج دق هللا نأل

 لاا عج بنأو لضفأ تناك دقف .ةيبطلا اهتامولعم امأ
 ىتلا نيطايشلا درطل سوقطلا ةماقا اهرظن يف ةيجالعلا

 5 2 نيسيدقلاو ءارذعلا روص عضوو بيلصل ةراشإ مسرو
 . ىفشيل ضيرملا

 ةراضحلا زكارم لضفب ةضهنلا ىلإ قيرطلا ابوروأ تفرعو
 رون عشت تناك ىتلا ةيلاطيا بونجو ةيلقصو سلدنألا يف ةيمالسالا
 ,لهجلاو ةفارخلا ريجايد يف ةقرغتسملا ةراقلا ىلع ةفرعملاو ملعلا
 قئارط نيملسملا نع سيتقي ذخأو هتابس نم يبوروالا لقعلا ظقيتساف

 نود هصاصتخا لاجي يف لمعيو دكي هلعجت يتلا ريكفتلا جهانمو ثحبلا

 . ةطغاض ةياصو

 رافكلا مولع نوقلتي نيذلا ىلع ةسيئكلا لاجر ةرثاث تراثو

 ءىراوطلا ةلاح تنلعأف ةسدقملا ميلاعتلا نع نوضرعيو «(نيملسملا)
 مهقيذتو مهديصتت ناكم لك ف شيتفتلا مكاحم تلكشو مهدض

 دئاقعلا دكؤت ةديدج ةيوباب تاروشنم تردصأو .لاكنلا فونص
 قاسو مدق ىلع ىلع ةكرعملا تماق كلذبو ءاهيفلاخم مرحتو نعلتو ةقباسلا

 . مايألا رورحب ًاراعس دادزت تذحأو

 تقبس ةينوكلا تايرظنلا نأ ةسينكلا علاط ءوس نم ناكو

 .؟18 :قحلا راهظا رظنا (4)

 .ما/4 ١4: ةراضحلا ةصق رظنا (5)
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  اهتحص مايألا تتبثأ تايرظن يهو روهظلا يف ةيناسنإلا تايرظنلا

 حيحصلاب مدطصت نأ ةسينكلل ردق كلذبو .ىرخألا فالخب - الاجإ

 .رخآلا مامأ اهتميزه تلهس هعم اهتكرعم ترسخ اللف .فئازلا لبق

 : يخيراتلا

 :رشع عباسلا نرقلاو ثيدحلا رصعلا علطم  ًالوأ
 قينربوك ةيرظن يه ةرم لوأل ةسينكلا تزه يتلا ةيرظنلا نإ

 ديحولا ردصملا ةسينكلا تناك ةيرظنلا هذه لبقف «ةيكلفلا )١54(

 ضرألا لعجت يتلا سوميلطب ةيرظن قنتعت اهتفسلف تناكو ةفرعملل
 .''"افوح دو رودت ةفاك ةيوامسلا هعقلا نأ لوقتو نوكلا زكرم

 لب يق ناك هنأل كلذ نم نيمو ملا ةدكح ةضيق يف عقب

 ةصرف ةمكحملا طعت ملف .ليلقب هباتك عبط دعب هتكردأ ةينملا نأل

 (ةيوامسلا مارجألا تاكرح» هباتك تمرح ةسينكلا نأ الإ «هتبوقعل

 حورل ةرياغم ةيناطيش سواسو وه هيفام نأ تلاقو هلوادت تعلمو

 . ليجنالا

 وه رخآ داجر نكلو «ىهتنا دق ةيرظنلا هذه رمأ نأ تنظو
 ةمكحم هيلع تضبقف اهبحاص ةافو دعب ةيرظنلا ثعب («ونورب ونادرج»

 هتقرحأ هيأر ىلع رصأ الف تاونس تس نجسلا يف هب تجزو شيتفتلا

 .ربتعا نمل ةربع هتلعجو ءاوهلا يف هدامر ترذو م٠1 ةنس

 عنص ىلإ لصوت دق «وليلاج» ناك تاونس عضبب هتوم دعبو

 .قينربوك باتكب صاخلا لصفلا زنواد .ملاعلا هجو تريغ بتك رظنا :ةيرظنلا هذه لوح ()
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 كلذ ناكف ًايرظن هفالسأ هب ىدانام ًايبيرجت دْيأف «بوكسلتلا» بقرملا

 نجسلاب ةلداركلا نم ةعبس هيلع ىضق»و هتمكاحمو هيلع ضبقلل ًارربم

 لاوط عوبسأ لك ةرم ةعبسلا مدنلا ريمازم ةوالتب رمأو نامزلا نم ةدم
 ىهتنا يتلا قيرطلاب يهتنت نأ هتايح ىلع يشخ املو .20(تاونس ثالث

 سيئر مامأ هيملق ىلع عكار وهو هيأر نع هدادترا نلعأ ونورب اهب
 :الئاق ةمكحملا

 مامأ عكار نيجس يرمع نم نيعبسلا تغلب دقو وليلاج انأ»
 رقتحأو نعلأو ضفرأ «يديب هسملا يمامأ سدقملا باتكلاو ,.كتماخف
 غيلبتب اذه عم دهعتو ««ضرألا نارودب ءيطاخلا يداحلالا لوقلا
 معزلا اذه دييأتب ناطيشلا هل سوسوي دحلم لك نع ةمكحملا
 , 20 الضملا

 ءمهنم ةسينكلا فقوم وه اذهو ةيرظنلا ءاعز مه ءالؤه

 شيعت ال اهراكفأ نإف ءمهراكفأ براحتو مهدهطضت نأ ًابيرغ سيلو

 نكلو . .ةفارخلاب لب «قحلاب سانلا دبعتست مل يهو «مالظلا يف الإ
 ناكامو  ةيرظنلا بيذكتل اهتقاس ىتلا ةينيدلا اهتلدأ وه بيرغلا
 .بذكت وأ قدصت نأ ءيش يف نيدلا ريضيل

 تباثلا نوكلا زكرم نوكت نأ بجي ضرألا نإ :ةسينكلا تلاق
 صالخلا ةيلمع تمت اهيلعو ءاهيف دسجت  حيسملا يناثلا مونقألا نأل
 ضرألا» :لوقت ةاروتلا نأ اك :ينابرلا ءاشعلا لوانتي اهقوفو .ءادفلاو

 اهعضوم ىلإ عرستو برغت سمشلاو قرشت سمشلاو دبألا ىلإ ةمئاق
 , 2(قرشت ثيح

 ثيدحلا لقعلا نيوكت كلذك رظناو /٠١0 ليوطلا قيفوت :ةفسلفلاو نيدلا نيب عازنلا ةصق (4)

 يو
 لصفلا رظنا .«رهدلا ىدم ةمئاق ضرألا» ميدقلا دهعلا لصأ ينو ٠١ :قباسلا ردصملا (9)

 .ةعماجلا رفس .5 6 لوألا
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 ةجحب ةسينكلا اهتفنف رخآلا اهبناج ىبكسو ضرألا ةيورك امأ
 ءىطاوم ولعت سانأ دوجوب ناسنالا دقتعي نأ يأرلا لطخ نم» نأ

 «لفسأ ىلإ ةبراض ومنت راجشأو تاتابن دوجوبو مهسوؤر ىلع ما
 ناكس ىلإ حيسملا يضحي نأ بجول معزلا اذه حص ول هن أ تلاقو

 لجأ نم كانه ًابولصم توميو ضرألا نم رخآلا هجولا
 ل )(مهصالخ

 ناك ىتح لهتسي رشع عباسلا نرقلا دكي ملف .كلذ عمو
 تلظ «ةعساو راثآ وليلاجو ونورب اهيلإ فاضأ امو قينربوك ةيرظنل
 يف مهتقث نيريثكلا تدقفأ دقف .ةماع ةيبوروألا ةفسلفلا يف ةخسار
 هتيضأ هل رثأ وهو ءاهتامولعم ةمالس يف كيكشتلا ىلإ تدأو ةسينكلا
 لوصولا يف يلقعلا ثحبلاو ةبرجتلل ةيولوألا تطعأ اهنأ امك .ىوصقلا
 دقف «ةديدج ةيفسلف تاءاحيإ تمدق كلذ ىلإ ةفاضإو .قئاقحلا ىلإ
 ةيبوروألا ةيلقعلا ىلع ةرطيسم تناك ىتلا قلطملا تابثلا ةركف تزه

 ليخت اذكه وأ  دوجولا يف هتناكمو ناسنالا ةميق نم كلذك تطحو
  كاذنا سانلا

 حبصأ دقف : ًاديدج ًالكش ذختاو عازنلا رولبت رشع عباسلا نرقلا يفو

 صنلا نيب ًاعازن ةيهاولا ةسينكلا ججحو وليلاج بقرم نيب عازنلا

 باحصأ هيلإ دنتسا يذلا رظنلاو لقعلا نيبو اهتلدأ هيلع دمتعت يذلا

 .ةديدحلا تايرظنلا

 هلالقتساو لقعلا سيدقتب نيبلاطم ديدجتلا ةاعدو ءاملعلا راثو
 ىلع رمألا لوأ يلقعلا بهذملا ةاعد ؤرجي ملو .يحولا نع ًأديعب ةفرعملاب

 .353 :قباسلا ردصملا (غ١٠)
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 لمعي ةصاخ ةرئاد نيفرطلا نم لكل اولعج لب «ةيلكلاب يحولا راكنإ

 .رصعلا اذه يف ةيفسلفلا بهاذملا زربأ «تراكيد» بهذم ناكو

 كلذ نم ىنثتساو ةايحلاو ركفلا يف يلقعلا جيدملا قيبطت ىلإ اعد دقو

 ىري ناكو ةسدقملا صوصنلاو ةيسنكلا دئاقعلاو نيدلا ام ببسل
 هتاودأو ةيعيبطلا ىوقلا لالغتسا هعوضومو «ةعيبطلا ملعلا ناديم نأ

 دمتعيو رخآلا ملاعلا يف سفنلا رئاصمب نيدلا صتخيو ةبرجتلاو ةضايرلا
 ناطلس الو نيدلاو ملعلا نيب ةقياضم الف ميلستلاو داقتعالا ىلع

 ,2320نخآلا ىلع امهدحأل

 نوكيب جهنم يف ًاريظن اط تدجو ةيتراكيدلا ةيجاودزالا هذهو
 نيب لصفلا نوكيب رئام مظعأ نإ» :نسردنأ هنع لاق يذلا يبيرجتلا

 ةيضق يأ نوكت نأ نكمي نوكيب دنعف .«يهلإلا يحولاو يرشبلا ملعلا

 .25نيدلا رظن اهنأل ًامات ةحيحص اهنكلو لقعلا رظن يف ًامامق ةتطاخ

 ملس ف ةيعيبط ةلحارم ٍّ سيل يجاودزالا بهذملا نأ عقاولاو

 .هل قلطملا راكنإلا ىلإ يحولاب قلطملا ناميإلا نم جردتلا

 مهن قرت م ءالؤمل نورصاعم نورخآ ةفسالف دجو دقف كلذ عمو

 نأ اهيلع مهدقحو ةسينكلا ءادآ ةهافت مهترغأ لب «ءةفسلفلا هذه

 رشابم ًاموجه ةينيدلا ميلاعتلا اومحاهب

 قبط دقف .ءالؤه فنعأ  هتيدوه مكحب «ازونيبس» ناكو

 تماق يتلا سسألا عضوو هسفن سدقملا باتكلا ىلع يلقعلا جبنملا
 بتكلا سردت نأ بجي هنأ ىرت يلا 2 ي ىخيراتلا دقنلا ةسردم) اهيلع

 .19/ ورتوب ليما :ةرصاعملا ةفسلفلا يف نيدلاو ملعلا (11)

 . 7 ج .ةيناسنإلا ثارت ةلسلس نوكيب نع رظنا (١؟)
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 اسأ ىلع يأ ةيخيراتلا ديناسألا هب | سردت يذلا هسفن طمنلا ىلع ةينيدلا

 جئاتت ٠ («ازوئيبس» ققح لعفلابو ًايطإ ًايحو تسيلو يرشب ثارت اهنأ

 : ةيباجنأ

 ءاج امي ًالدتسم . ىسوم اهبتكي م ةاروتلا رافسأ نأ جتنتسا الثمف

 :رفسلا بتاك لوقو «هئاثرو ىسوم توم ركذ نم ةينثتلا رفس يف
 دق ةاروتلا نأ تبثي نأ عاطتسا ًاضيأو ٠ «هدعب نم هلثم يبن تأيول»

 اى 215 (ةديدع نورقب ىسوم دعب ّإ امل عضوت» ءامسأب نكامأ تنيع

 ءيش ال) :الئاق ةئيطخلا ةديقع ىلإ هدقن هجوي نأ «لاكساب» عاطتسا

 دعبأ ودبيل هناو ةيلصألا ةئيطخلا ةديقعك ملألاب يناسنالا لقعلا محزي

 دحأ اهفرتقا ةئيطخ لجأ نم ناسنإ بقاعي نأ لقعلا نع نوكيام
 005 ْ هلا ا
 * (ةلنس فاالا ةعبرأ كنم هقفالسأ

 بلاط نأب تراكيد نم دعبأ ةوطخ اطخ دقف «كول نوج» امأ

 لقعلا دعبتسا نم» :الئاق ضراعتلا دنع لقعلل يحولا عاضخإب

 عنقي نم لثمك هلثم ناكو امهيلك رون أفطأ دقف الجم يحولل حسفيل
 بقرملا ةطساوب هاقلتي تفاح رونب [هنع ضيعتسيو هينيع أقفي نأب اناسنإ

 ةايحلا ىلع ديدج أدبم قيبطت ىلإ اعد اك ...2220قيحس مجن نم

 ناسنإ لكل قحلا ءاطعإو ينيدلا حماستلا أدبم وهو «كاذنآ ةيبوروألا
 .بهاذملاو نايدألا نم ءاشي امب رفكيو ءاشيام قنتعي نأ يف

 تالاسرلاو يحرلا راكنإ 03 | لصيا داورلا ءالؤم د دقن نأ ىلع

 :ةمحرت ءازوتيبسل ةسايسلاو توهاللا يف ةلاسرو ”١7 «ةفسالفلاو ةيقالخالا ةلكشملا» رظنا (1)

 #١ :قياسلا ردصملا )1١4(

 "514 / عازنلا ةصق ها

1,6 



 نم ًاءزج اهاريو ةيحيسملاب نيدي ناك يذلا عمتجملا طغض مامأ لقألا

 . هيلع ازيزع اثارتو هنايك

 قرحلل اهبارضأو كولو ازونيبسو تراكيد بتك تضرعت دقو
 الإ .ةسينكلا لبق نم ةقياضملاو ءاذيالل ايصخش اوضرعت اى ةرداصملاو
 نيب ةيلخادلا تافالخلاو ناكم لك يف ىملعلا ناكربلا رجفت نأ

 .مامتهالا نم نوقحتسي ام مهئاطعا نع اهتاغش ةيحيسملا فئاوطلا

 ترمغ دق نرقلا اذه يف نوكلا نع ةديدجلا تايرظنلا نأ امك

 ةينيدلا طاسوألا لبق نم غلابلا مامتهالاب ترثأتساو ةيفسلفلا راكفألا

 قحسال (ةيبذاحلا ةيرظن» تايرظنلا هذه مظعأو .ءاوسلا ىلع ةيملعلاو

 . نتوين

 ؛(514١؟) وليلاج اهيف قوت يتلا ةنسلا يف نتوين قحسإ دلو
 نوناقل وليلاج فاشتكا دهم دقف ءوليلاج هأدب امل اًيمتت هلمع ٌدعيو

 نكمملا نم هنأ» ةلئاقلا ةيرظنلا مامأ قيرطلا م1504 ةنس لودنبلا

 ىوق لخدت ىلإ ةجاح نود ضعبب اهضعب طبرب ةعيبطلا رهاوظ ريسفت
 ةاونلا ةباثمب ليثضلا فاشتكالا اذه ناك كلذبو .20(اهنع ةيجراخ

 عسأو ىدص امل ناك نيذللا ةيكيناكيملا ةيرظنلاو («يعيبطلا» بهذملل

 .دعب [ميف

 : ةلئاق اهيقنتعم ىلع تعنشو ةيرظنلا هذه ةسينكلا تبراح دقو

 نكت ملو ءاهريست يتلا يه هللا ةيانع نكلو اهتاذب لمعت ال ءايشألا نإ
 نين ةافاثملا مدع مهفتب امل حمسي بناج ىلع قفألا ةعس نم ةسينكلا

 ىلإ اهتبسن نيبو يقيقحلا لعافلا هرابتعاب ىلاعت هللا ىلإ لاعفألا ةبسن
 ديدج لك ىلع اهقنح ناك لب «ةرشابم طئاسو اهرابتعاب بابسألا

 ١ :نيدلاو مولعلا 194.
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 لعفلا در ءارو اوعفدنا ةيرظنلا باحصأ نا امك ,؛كلذ نع امل ًافراص
 نيدقتعم تاببسملاب بابسألا طبرو ةيشلإلا ةيانعلا لمع او ركنأف جوهألا

 هيف هللا لخدت ضارتفال يعاد الف ةرشابملا هتلع تفرعام لك نأ

 .- مهريبعت ابسح ب

 درطم يضاير نوناقب ةديؤم ةيبذاحلا ةيرظنب نتوين ءاج اللف

 ٍج ىتح أايوق ًاحالس نيدلا ءادعأ امذحاو ةفقثملا تائفلا لوقع ترهبنا

 (ةميظع راصتنا ةوشنب ءالؤه سحأو «ةينوتوينلا ةروثلا» تيمس دقل
 ةحص تدكأت امك .قراخلا نوناقلا اذهب هلك نوكلا ريسفت نكمأ دقف

 فقوم زتها هسفن تقولا ينو .وليلاجو ونوربو قينربوك تايرظن
 ىلإ تأحلو لبق يذ نم رثكأ ةيهاولا اهججح تعادتو ةسينكلا
 هللا دوجوب ًانمؤم ناك يذلا نتوين الاجر مجاهو فنعلاو فسعتلا

 نم ةيهلإلا ةيانعلا يفنب هللا دوجو راكنإ ىلإ يضفت اهنأ ةجحب
 اوناك مهنكل ءاذه مهعقوت يف قح ىلع اوناك مهنأ تبث دقو .نوكلا
 ىلع ءىطاخلا فقوملا اذه دعاس دقف ءةيرظنلا نم مهفقوم يف نيئطخم
 . ةلطابلا ةجيتتلا كلت ىلإ لوصولا

 يف ًارثأ ةيملعلا تايرظنلا مظعأ نم نتوين ةيرظن نأ كش الو
 اهيلإو يبرغلا يداملا ركفلا ساسأ تعضو يتلا يهف ةيبوروألا ةايحلا
 بهذملاو يلقعلا بهذملا نم لك حاجن يف ربكألا لضفلا -ىزعي
 هتاذ داحلالاو « يحولا راكنا عم هلإب ناميالا بهذم نأ اك . يعيبطلا

 لإ رهظت مل راثآلا هذه نأ ىلع ,ديعب وأ بيرق نم ةيرظنلا هذهل نانيدم

 .دعب اهيف

 ءايلعلل نكمأ يتلا ةيباجيالا جئاتتلا نإف رشع عباسلا نرقلا يف امأ
 تقتشا يتلاو ةسيئكلا ميلاعتل ةيداعملا ةيملعلا ةيرظنلا اهنم اونوكي نأ

 : جئاتن ثالث « لسردنارترب» اهصنل ابك يه نتوينو قينربوك < يتيرظن نم

 لما



 ريغ ةياورلا ىلع ال ةظحالملا ىلع ىنبي نأ بجي قئاقحلا ريرقت نأ - ١و

 ؛(صوصنلا يأ) ةديؤملا
 هسفنل قبتسم هسفن يف لعافتم ماظن يناويحلا ريغ ملاعلا نأ  ؟

 فدملا نوكي ال امبر ناسنإلا نأو نوكلا زكرم تسيل ضرألا نأ

 ةركف نأ كلذ قوفو .فده يأ اهدوجول ناك اذإ ءاهدوجو نم

 ,30©2«ةيملعلا ةيحانلا نم اهنم ةدئاف ال ةركف فدملا

 ىلع ةمراعلا ةضافتنالا نرق وه رشع عباسلا نرقلا ناك اذإو

 ىساق دقف شيتفتلا مكاحمل يبهذلا نرقلا كلذك هنإف اهئدابمو ةسينكلا

 ةيشحولا عمقلا بيلاسأ مهدض تمدختساو .داهطضالا عاونأ ءاملعلا

 بتكلا ءاسأ ىلع يوتحت يتلا «ةيوبابلا مئاوقلا» وأ سراهفلا ترهظو
 هقوسل ةعيرذ ناسنإ ةزوح يف بتكلا هذه نم ءيش دوجو ناكو ةمرحملا

 .اهباقع ميلأل هضيرعتو شيتفتلا ةمكحم ىلإ
 دقف اقف ةريخ ةعفان تناك 5 نإ د ديدجتلل ل ةلواحن لك ةسينكلا تمواقو

 قلاخلا ةئيشم رييغت ديري هعرتخمب وهو راهن رابغلاو ليل ليللا قلخ

 220 ًارابن ليللا لعجيف

 ًاحضاو ًابارطضا ةديدجلا حورلا روهظب ةسينكلا لبح برطضاو
 سانلا مامأ اطوخد نع ىنغ يف تناك ةكرعم يف اهلقث لكب تقلأو

 دق رادقألا نأ مهيلإ ليخو ةصرفلا اولبتها دقف  نوفقثملا ايسال

 كلذ املالغأو ا نجس نم مهصلخي ًايرحس ًاحاتفم مهيلإ تثقلأ

 .(ةبرجتلاو ملعلا» حاتفم وه

 30 : عمتجملا يف ملعلا رثا ةنفز

 .598/1 تيوكلاب يفاقثلا مسوملا تارضاحم (14)

 16او/



 هقارف اهعم بعصي ةجرد ىلإ ًالغلغتم ةيحيسملاب ءالؤه ناميإ ناك
 ًارفك ناك  نيسرطغتملا ةاغطلا كثلوأ  نيدلا لاجرب مهرفك نكلو
 .هيف ةداوه ال ًاحيرص

 عباسلا نرقلا ةفسالفو ءاملع هب ماقام نا :لوقن نأ عيطتسنو
 درو ىمعأ عافدنا ىوس هتقيقح يف سيل نيدلا ىلع موجه نم رشع
 اهتيدوبع نم ررحتلاو ةسينكلا ةقبر نم كاكفنالا هفده هجوم ريغ لعف

 .(؟بربخ فيك» ناك ام ردقب (؟هجتن نيأ ىلإ) مهمه نكي ملف

 يق تمهسأ نت نتوين ةيرظنل ةيفسلفلا تاءاحبالاو تاريثأتلا نكلو

 ابوشم لظ دق ناك نإو ءةداغ قئارل جيتي منع يني © ارك دا

 ًايركف ده نتوين ةيرظن نأ :لوقن نأ باوصلا نم لعلو
 نيوراد ىلإ قيرطلا فصن تعطق اهنأ لب «ءبسحف ةيسنرفلا ةروثلل

 .ًاضيأ

 يذلا رشع نماثلا نرقلا ىلإ انلقني ةينتوينلا راثآ نع مالكلاو

 سئانك ال ةديدج ةها ةدالوو ةسينكلا مجن لوفأب ًاناذيإ هلوخد ناك

 ال

 ؛ رشع نماثلا رقلا -

 ءيش لك يف ماعلا كشلا حور روهظب رشع نماثلا نرقلا زيمتي

 هروح رودي ةعونتم ةيباجإ تافسلف ذ ترهل دقف كلذ ُس ايرقت

 دعي ملف لقعلا امأ .(ةعيبطلاو لقا امهو فيخملا اهلا لح الحيل
 هقيرط كلسيو هتاذ نع ثحبي أدب لب ةيتراكيدلا ةيئانثلا ! لالغأب ًاديقم

 م1١68



 نيثحابلا تاوصأ تلاعتو «لعفلاب «أها» ناكول اك فرصتي يكل

 ءيش لك وه لقعلاو ديحولا مكحلا وه لقعلا نأب ةيدانم ةفسالفلاو
 «ةبذاك ةروطسأ وهف لقعلا فلاخي يحولا «ةفارخو مهوف هادع امو

 ءادفلاو .ةيلاب تافارخ ىهف لقعلا فولأمو قفتتال تازجعملاو

 اهنأل ةلوذرم دئاقعو ةللضم ليطابأ اهلك .خلا . .ةينابهرلاو بلصلاو
 :«لوس» لوقي .«ةعيبطلا» ناك يناثلا منصلاو .لقعلا عم قستت ال

 نع اوثحبي نأ ةيلك هللاب ناميإلا اوذبن نيذلا ىلع ًامازل راص»
 يمست يبرغلا ركفلا بتكو .9*©2(ةعيبطلا يف هودجوو كلذل ليدب

 هذه تسيلو «ةعيبطلا ةدابع وأ (ةعيبطلا هيلأت» رصع رصعلا كلذ

 هللا تافص لكف .ًامامت ةقيقحلا ىلع ةلمعتسم يه لب ,ًازاجم تارابعلا
 مهحلإ ىلإ ةعيبطلا ةفسالف اهلقن ةيحيسملا نع سانلا اهفرع يتلا هلا !١ ةعضطلا ةفسالف اعلقن ةحسملا :ى انلإ اهف ع علا

 . مهرظن يف نيهلالا نيب ريبك قراف عم .ديدجلا

 هنبا لتقيو ةيرشبلا ةلالسلا بذعي دوقح شاطب ةسينكلا هلإف

 . هتقيدح نم ةهكاف لكأ لوألا ناسنالا نأل

 ناسنالا ةيرح ىلع ةيطابتعالا دويقلا عضي تنعتم هلإ وهو
 ىلع ةيلثممل لذملا عوضخلاو ةينابهرلا هيلع ضرفيو تامازتلالاب هديقيو

 . ضرألا

 الو سينك هل سيل ردصلا بحر «باذج» هلإف ةعيبطلا امأ

 ناسنالا هب بلاطيام لكو تاولص الو ًاسوقط ىعدتسي الو تامازتلا
 .ةحارصو حوضو يف ةيعيبطلا هبلاطم يبلي ًايعيبط ًاناسنا نوكي نأ

 الو مهسفنأل سانلا نودبعتسي نيد لاجر هل سيل ديدجلا هلإلاو
 لاثمأ نم ةاعد هل لب .؛ةسدقم ايلع رارسأ الو ضقانتم سدقم باتك

 8١. :ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملا :لوس جروج (19)
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 «فراعملا ةرئاد» ىه ةيملع بتك هلو «ورديدو ريتلوفو .ءوسور»

 1 .«نيناوقلا حور» وأ «يعامتجالا دقعلا» وأ

 ًاقسانتم ًاطبارتم نوكلا لعجي «ةيبذاجلا» يعيبطلا نوناقلاو
 ًاتوناق ناسنالل ةيعيبطلا تلعج لباقملابو للخ الو هيف بارطضا ال
 تسمط نايدألاو ةيناسنالا مظنلا نكلو ةماتلا ةداعسلا هل لفكي ًايعيبط
 .بذعتو ناسنالا يقشف نوناقلا اذه

 حبصيل رولبت يذلا يعيبطلا بهذملل ىلوألا ءىدابملا يه كلت

 تايداملا تقثبنا هنعو ءرشع عساتلا | نرقلا يف «تموكد دنع ًايناسنإ ًانيد

 تيمس يقلأ ن نيتاوقلا بسح ًايلآ ًاريسفت نوكلا رسفت هت ىتلا ةددعتملا

 00 نيناوق»

 ةزيم يه ةعيبطلاو لقعلا ةدابع نإف رشع نماثلا نرقلا يف انه امأ
 . (ريونتلا رصع» ىمسي يذلا رصعلا

 يف ملعلاو نيدلا نيب عارصلا رهاظم نم ًائيش «نتنرب» فصيو

 :هلوقب رصعلا اذه

 رسلا ةملك وه ريونتلا رصع يف يدلعلا لجرلل لقعلا ناك»

 «ةعيبطلا مهف ىلإ سانلا قوسي يذلا وه لقعلا ,ديدجلا هملاعل ىربكلا

 هكولس غوصي ةعيبطلل همهفبو» ىربكلا ةيناثلا رسلا ةملك يه هذهو

 راكفا لظ 0 بم ماق يتلا ةثباعلا تالواحلا بنجتي  كلذبو ١ امل ًاقبط

 , "'"')(ةعيبطلا

 ناسنالا ةردق يف اًيظع ًافارسإ ىنعت ةينابهرلا نأ نيبي لقعلاو»
 يعيبطلا ريغ نم هنأ نيبي لقعلا نأ كلذ نم حضوأو ,ةيجاتنالا

 .2ال5 (4ا9/4 :لاجرو راكفأ (50)
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 نأو , يسنجلا لاصتالا نع ًاتاتب عنتمت نأ ندبلا ةحيحص ةيرشبلا تانئاكلل
 ةركف ءارهك ءاره ناك ىعيبطلا ريغ كولسلا اذه لثم ينيدلا ريربتلا
 00 .«نونجملا ىلع يلوتست يتلا نيطايشلا

 ةيرطنب نيريتسلا د نأ لع ةرداق دعت م ةيددشلا | ةيحيسملا نإ»
 نيبي يكل ايجولويحلا نم يفكيام نوفرعي سانلا أدب دقف ةينوك
 5 مق 40٠014 ماعب «رشآ» فقسألا هددح يذلا ةقيلخلا خيرات
 0 نأ ىلإ ةجاح كانه نكت مل نكلو .لامتحالا اديعب نافوطلا ةصق

 د ةيحيسملا يف ثيلثتلا أدبم ذخ «ةيجولويحلا ةفرعملا وت سانلا

 حمسي ال مرتحم يضاير ماظن يأ نإف أدبملا اذه دض تناك ةضايرلا
 اذاملف تازجعملا نع امأ ءدحاو نأ يف ًادحاوو ةثالث ةثالثلا نوكي نأب

 نرقلا يف ايحي ال اذاملف لوألا نرقلا يف تيملا ءايحإ نكمأ اذإ ؟تفقوت

 , ("1)ىشع نماثلا

 فطتقنلو «ريتلوف» وه كاذنآ ةسينكلا ءادعأ ىدعأ ناك امبرو
 :(«يفسلفلا سوماقلا» هباتك نم هلاجرو نيدلل هدقن نم جذامت

 هلالا ميسجتو ثيلثتلا يف ةيحيسملا ةديقعلا ريتلوف دقتنا ام لوأ»

 ةيحيسملا سمط يذلا سلوب ىلع ةمئاللاب ىحنأو ةسدقملا روصلاو
 ءايشأب داقتعالا» وه هرظن يف ةيحيسملاب ناميإلا ناك كلذلو ءاهفرحو

 ثدحتي رامحلاو ملكتت ةيحلاف مهفلا ىلع يصعتست ءايشأب وأ ةليحتسم
 اذه ىلعناميالا نأ .قاوبألا توص اهعامس دعب طقاستت احيرأ طئاوحو
 .«نونجلا وه مزارأ لوقيام ىلع وه وحنلا

 هل ًاماهتاو هلل ةناهإ اهربتعيو ريتلوف اهضفريف ىلوألا ةئيطخلا امأ»
 لايجألا قلخ هنأب لوقلا ىلع ؤرجتلل كلذو ضقانتلاو ةيربربلاب

 ) )5١:قباسلا ردصملا 4975 .

 كا



 , 59"2(هتقيدح نس ةهكاف لك دق لوألا مابا نأ نأل اهبذعو ةيرشبلا

 ةاروتلا تامولعم ىلع ًاقيلعت هلوق ٠ ف ىلجتت ةعذالا ةيرخس - سدقللا

 نا هلوقو .9”"2«ايفارغجلا يف ًايرق نكي مل هللا نأ حضاولا نم»

 سوقطلا نأ» ىريو «ءاينغألا هاطاعتي ال ءارقفلل ءاود» ةيحيسملا مايص

 لك اهيلع بقاعي ةيلحم مئارج ةينيدلا تالافتحإلاو تادابعلاو رئاعشلاو

 حاضأ ةروص ِق تق اذإ ةصاخ عمتجملاب ةراض اهنأل اهوازي نم

 :هلوقب اهنع ربع دقف ةيسايسلا هؤارآ امأ «نيبارقو

 بجي كلذل ماظن عشبأ وهل ةلودلاو نيدلا نيب ديحوتلا تأ

 عضخيو ةلودلا مظنل نيدلا لاجر هيف عضخي رخآ ماظن ةماقاو هؤاغلإ

 :هلوقو «يضاقلل بهارلا اهيف

 رشبلا ةعاط نم دباال هللا ةعاط مساب رشبلا ةعاط نكميال هنإد

 تاداقتنالا هذه نم ةسينكلا تعزج دقلو . (ةلودلا ٍنيناوق مساب

 ةءارق تمرحو مهترفكو هعايشأو ريتلوف تنعلو ًاديدش ًاعزج ءارآلاو

 «توهاللا لاجر لبق نم داهطضالاو ةقياضملل ريتلوف ضرعتو مهبتك
 مكاحم صفق يف رئاط تنأ» رصعلا كلذ ناسنإ ًابطاخم لاق هنأ ىتح

 , "*)(كيحانج شيتفتلا مكاحم تصق دقل شيتفتلا

 هباتك ىف ؤ ةيحيسملل يخيراتلا دقنلا وبيج روط ارتلجنا يفو

 عدتبا ٠ دقف مويه امأر «(اهالحمضاو ةينامورلا ةيروطاربمالا طوقس)»

 .45 الد ص مج ةيناسنإلا ثارت ة 05

 1350/٠٠. عازنلا ةصق قف

 8٠١--817. ص مج ةيناسنإ تاءارق ةلسلس نم تافطتقم (4)

 رك



 لاوط قلطملا ناميإلا ىلع ةيسفن ةروث ناك يذلا قلطملا كشلا بهذم
 . ةيضاملا نورقلا

 ريونتلا رصع يف يعيبطلا يلقعلا بهذملا عويش نأ ركذلاب ريدجو
 ملاعلا ىلع ناديدج نابهذم نتوين ةيرظن ىلع دامتعالاب هنع جتن دق
 :عايضلاو طبختلا نع نامني يحيسملا

 نينمؤملا وأو (طوتوم) ( مزياد» نييبوبرلا ةهؤملا بهذم :لوألا

 هلإ نم ةبثولا نأل ةيلاقتنا ةركف لثمب بهذملا اذهو «يحولا راكنإ عم هلإب

 نتنرب لوقي اى ةليحتسم تناك هلإ دوجو مدع ىلإ يحيسم
 ىذلا نتوين ملاعل حض ذاو نكمم ساكعنا برقأ وه بهذملا اذه»

 صخشلا وه بهذملا اذه يف هلآلاو نوناقلل ًاقفو روديو ماظنلل عضخي
 .(يلآلا ملاعلا اذه كيرحتو ءانبلاو ريبدتلا نع لوؤسملا

 رخآ ددع مهعمو «بوبو ريتلوف» بهذملا اذه ءامعز نم ناكو
 يحولا امأ .روهمجلا مامأ ولو  هللاب ناميإلا ةرورض نوري اوناك نم
 ىنعم سيلو «ةسينكلا مهودع ميلاعت ةحص ينعي هتابثإ نأل هوركنأف
 لمع لك نإف ةقيقحلا ىلع ًاناهإ ىمسي نأ نكمي هللاب مهناميإ نأ كلذ
 نيناوقلا قفو رودي هكرت مث نوكلا ىف قلخ هنأ وه مهرظن يف هلإلا اذه
 اهريدي يذلا ةعاسلا عناص هبشي وهف نتوين اهحضوأ يتلاو هيف ةعدوملا
 هكرتو لقعلا هحنم دقف ناسنإلا امأ .اهسفن ءاقلت نم كرحتت اهعدي مث
 نأ هيلع هنا لإ ىمظعلا نوكلا ةلآ نم ًاءزج ناك نإو وهف هنأشو
 نمو .(ةعيبطلا نوناق عم ىشمتي اب هلقع مدختسيو هبهاوم لغتسي
 نم ةدئاف كانه تسيل هنأ (بهذملا اذه باحصأ رظن يف) حضاولا
 نإ ىتحو عيطتسي ال يذلاو ةعاسلا عناص هبشي يذلا هلإلل ةالصلا
 .هادي تعنص ايف لخدتي نأ  دارأ

 ءارحص يف ىسومل رهظي مل هلإلا اذه نأ كلذك حضاولا نمو»

 لحدا



 لب نيينذملا سانلا صلخيل ضرألا ىلإ دحوألا هنبا لسري ملو ءانيس

 ,. "نبا هل نوكي نأ نكمي ال

 ةهؤملا بهذم تفاهت نإ :يداملا يداحلالا بهذملا :يناثلا

 ديعبلا هلإلا اذه راكناب مهبرصاعم ضعب ىلإ تحوأ ىلا يه هتهافتو

 اذإ» ريتلوف ةمكح لوقت !ى هعارتخال ةرورض الو هل رثأ ال يذلا درابلا

 هنع ىنغت ةعيبطلاف .!«هعارتخا نم دب الف دوجوم هريغ هللا ناك
 عةسينكلا ىواعد ةحصب رارقإلا نم عون وه هدوجوب فارتعالاو

 . لقألا ىلع ةسينكلا فنأل ًاماغرإ .ًايئابن هدوجو دعبتسن نأ ىلوألاف

 هلإ ناك اذإ ةصاخبو يباجيإ رش هللا نأ اوأر» ةفئاط مهنم فرطتو

 .(ةينامورلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

 :(نوسرك» لوقي

 ىلإ ىتح اننوعدي مهنا دح دعبأ ىلإ راكنالا يف مهضعب بهذ»
 :«خابلود» لوقي اذه ينو هسفن هللا مسا فذح

 يه هللا ةركف نإ «تاضقانتملا نم جيسن ةروثأملا هللا ةديقع نإ»
 . 2" 9(يناسنإلا عونلل ةكرتشملا ةلالضلا

 نيب عارصلل رشع نماثلا نرقلا يف ةماعلا طوطخلا يه كلت

 ناك عارصلا اذه نأ ىلإ هبنن نأ يغبني هنأ ىلع .نيدلاو ةسينكلا

 ةدعاقلا ىلإ كلذ زواجتي ملو ةفقثملا تاقبطلاو ةفسالفلا ىلع ًارصتقم

 يف تماق يتلا ةيسنرفلا ةروثلا دعب ٍّ ةيريهامج ةيضق حبصيو ةيبعشلا

 ملاعم نم حضاو ملعم مسر اهمايقبو 2م 17/84 ةنس نرقلا اذه رخاوأ

 نيداللاو نيدلا نيب عارصلا نم ديدج رصع حتتفاو «يوروألا خيراتلا
 . لقتسم لصف هل درفي نأ قحتسي

 474 4الال :لاجرو راكفأ (؟0)
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 ةليط ةيبوروألا ةايحلا ىلع نميه يذلا يعامتجالا ماظنلا نإ
 مظنلا ملظأو عشبأ ناك امبرو ,«عاطقالا» ماظن وه ىطسولا نورقلا
 .خيراتلا يف ةيعامتجالا

 يأل لهاجلا مكحلا تامس نم ةمس اًئاد ملظلا نأ كشاالو
 يبوروألا عمتجملا يف هتروص نكلو .ناكمو نامز لك يف عمتجم
 قرشلا اهيف ناك يتلا ةرتفلا يفف ,("0رهظأو متأ تناك يعاطقالا
 ناك خيراتلا هفرع عمتجم لدعأو لضفأ لظ يف ةايحلاب معني ملسملا
 . ضيغبلا ماظنلا اذه رين تحت حزري يحيسملا برغلا

 مهم ءهنم رفنتو ملظلا ىبت هللا اهقلخ امك  ةيرشبلا ةرطفلاو
 هيلع ةروثلل ةحناس ةصرف ىدأ زهتنت اهنإف كلذلو هل اهعوضخ لاط
 .همئاعد ضيوقتو

 ملاظملا نم تالفنالا يبوروألا ناسنإلا تالواحم ىلوأ طبترتو
 ةيمالسالا تاحوتفلا قيرط نع نيملسملاب رشابملا كاكتحالاب ةيعاطقالا
 .ةيبيلصلا بورحلا نابإ هتورذ كلذ غلبو ءابوروأ يف

 ىلع ةروثلا داور مه اسنرف ءاقرأ نوكي نأ أبيرغ سيلو

 ءاكأ صء؛عاطقالا ماظنل ةلمجم ةروص» عوضوم ثلاثلا بابلا نم داصتقالا ةيناملع لصف رظنا 20(

١0 



 ابوروأ نم ملسملا ءزجلل يذاحملا يفارغجلا اهعقوم نإف نييعاطقالا
 نع يبسنلا اهدعب امهيلإ افاضم ةفيثكلا ةيبيلصلا اهتالمح مث «سلدنألاو

 ررحتلا حور ىلإ برقأ اهتلعج هذه لك امور يف ةيوبابلا زكرم
 .قالطنالاو

 نرقلا يف (هيركاجلا» ةيحالف ةروث لوأ اسنرف يف تماق اذكهو

 تالواحملا يف نأشلاك .تقفخأ نإو يهو .داليملل رشع عبارلا

 ترثأو ًالبقتسم حجان لمعب مايقلا ناكمال ناهذألل تأيه دقف «ىلوألا

 .ةراقلا ءاحنأ يف ةلئامم تاضافتنا روهظ يف

 ةسينكلا نأ نيرئاثلا دوهج تبيبخ يتلا ىربكلا قئاوعلا نم ناكو
 . مهتالواحم تضهجأو مهدض تفقو «نييعاطقالا كالملا ربكأ»

 تضقان لب «مالسالا رون نع سانلا دصب فتكت مل ةسينكلاف

 ءارمألا تسفانو حيماستلاو ةبحملا ىلإ ةيعادلا ليجنالا ميلاعت

 .اهرهقو بوعشلا لالذإ يف نييعاطقالا

 دي ىلع يعاطقالا قاقرتسالا ماظنل يحيسملا ريربتلا يتأيو

 نأكو 9©2(مدآ ةئيطخل ةجيتن» هنأب هرسف يذلا ينيوكالا اموت سيدقلا

 الأ يغبني ةقيقح كانهو . مدأ ينب نم اوسيل تانورابلاو ةسينكلا لاجر

 هذه نأ ىهو .ةيحالفلا تاروشثلاب قلعتي |يف انناهذأ نع بيغت

 كلام» اهنأل لب ةسينك اهنأل ةسينكلا ىلع ًادرمت نكت ل تاروثلا
 . (يعاطقإ

 نكي ملف . . . ةينيد ةسينكلا ىلع بعشلا ةروث تناك» زليو لوقي

 اهيف فعضلا يحاونو اهثواسم ىلع لب ةسينكلا ةوق ىلع مهضارتعا
 نم كاكفلا اهب دصقي ال تاكرح ةسينكلا ىلع مهدرمت تاكرح تناكو

 4١5/1١4. :ةراضحلا ةصق (؟)

 دكك



 ىلع اوضرتعا دقو ...ىفوأو متأ ةينيد ةباقر بلط لب ةينيدلا ةباقرل
 يأ كلذك نكي ل نال لب يحبسلا ملاعلل ينيدلا سأرلا هنأل ال ابابل
 مهدئاق نوكي نأ بجي ناك اديب ًايويند ايرث ًاريمأ ناك هنأل
 . 0( يحورل

 ةايحلا يف ةرهاظ تالومت هدعبو كلذ بناج ىلإ ثدحو

 :ةيبوروأل

 مهاياعر يف تانورابلا اوبوذي نأ اوعاطتسا نويزكرملا كولملاف
 تازايتمأ مهل يقب دق ناك نإو ةلودلا يف مهتايعاطقا اوجمديو

 ىلع تاموكحلا لوصح لضفب ةيلمعلا هذه تمتو  ةريثك تاصصخمو
 تانورابلا عالق هل دمصت مل حالس وهو قرشلا قيرط نع دورابلا

 .اليوط
 مهدايسأ لبق نم ءاقرألل لالغتسالا نم ديزم ىلإ اذه ىدأو

 ىلع ةيزكرملا ةموكحلا اهتضرف يتلا بئارضلا نع دايسألا ضوعي يك
 ناك لب «ءاقرألا نأش يف اوركفي نأ كولملا لابب ْرُدَي لو «مهتايعاطقإ
 .قيرط يأ نم ةلماك ةبيرضلا يتأت نأ مهمه لك

 .ثول) اهمعزت يتلا تاكرحلا روهظ يف لثمتي رخآلا لوحتلاو
 ةيلكشلا ةدحولا تاكرحلا هذه تمطح دقف مهلاثمأو (سه «.نفلاك
 ةرثكب ةيزكرملا ةيسنكلا ةطلسلا تفعضأو يحيسملا يبرغلا ملاعلل
 .ال رصح اال قرفو بهاذم نم هتثدحأ ام

 عمتجملا لخلخت ىلإ ىدأ هقباس ىلإ ةفاضالاب لوحتلا اذهو

 ومنلا يف ةيبوروألا ندملا تأدتباف ةتباثلا هحمالم ضعب ربيغتو يبوروألا

 نييعاطقإلل يوق سفانم رهظف «ةيزاوجروبلا» ىطسولا ةقبطلا ترهظو

 448/8 :ةيناسنإلا خيرات ملاعم (5)

 كال



 عئالطلا ةباثمب اوناك نيذلا نييزاوجروبلا ندملا راجت ةقبط يف لثمتي
 , ؟#رابكلا نييلامسأرلل

 قباسلا لصفلا يف اهانضرع ىتلا ةظقيلا تناك كلذ بناج ىلإو
 .اهناديم عيسوتو اهرشن يف لاعفلا لماعلا عباطملاو قرولا روهظ ناكو

 ةراقلا ىلع رييغتلا حاير بوببب تنذأ تالوحتلا هذه لك

 حاتتفال اهلهؤت ةيعامتجالاو ةيفاقثلا اسنرف لاوحأ تناكو هعاضوأو

 .رصعلا كلذ

 روهدتلاو يسايسلا داسفلا غلب ةروثلل ةقباسلا تاونسلا يف

 ةيكلملا ةنازخلا ريزو «نولاك» نأ ىتح هتياغ اسنرف يف يداصتقالا

 قاهرإب ةينازيملا زجع دس ةموكحلا تدارأو م11/81/ ةنس كلذب فرتعا

 ةقوحسملا تاقبطلا لاوحأ تدادزاف ةحداف ةديدج بئارضب بعشلا

 سؤبلاو ةعاجملا هتكهمأو بعشلا ربص هيف ليع يذلا تقولا يفو
 فلتخم يف ناسمغنتو ميعنلا فاطعأ يف ناحنرتت ناتقبط كانه ناك

 ةرسألا ىلإ ةفاضالاب .,فارشألا ةقبطو نيدلا لاجر ةقبط :امه ذالملا

 . عيمجلا ىلع اليقث أئبع تناك ىتلا ةكلاملا

 ملظلاب يدوي لمعب موقي نأ هنم بلطتي بعشلا ذاقنإ ناكو
 .نيحالفلا» هتاثف لكب بعشلا فقوو .نيموضهملا نع هسوباك حيزيو

 ىرحخألا ةهبجلا تناكو ةدحاو ةهبج «راغصلا ةسواسقلا .نيينهملا

 .«فارشألاو نيدلا لاجر» نيتركتحملا نيتقبطلا نيب ًافالتثا

 .,؟ا9/5/578 :ةراضحلا ةصق كلذ لوح رظنا (84)

 1كم



 دصحت نأو هيدالج ىلع بعشلا رصتني نأ هللا ةنس تضقو

 . ةيغاطلا ةفرتملا سو ؤرلا مظعم «ةلصقملا»

 ةرم لوأل تدلو دقف ةيضألا ةغلاب جيئاتن نع ةروثلا تضخقمتو

 ىلع اهتفسلف موقت ةينيدال ةيروهمج ةلود ةيحيسملا ايوروأ خيرات ُُق

 نم الدب نيدتلا ةيرح ىلعو .(هللا مساب سيلو» بعشلا مساب مكحلا

 ةينيدلا قالخألاب ديقتلا نم الدب ةيصخشلا ةيرحلا ىلعو .ةكلثكلا

 . ةسينكلا تارارق نم الدب يعضو روتسد ىعو

 تايعمجلا تلح دقف اهرصع ىلع ةبيرغ لامعأب ةروثلا تماقو
 تغلأو ةسينكلا ٍلاومأ ترداصو تابهارلاو نابهرلا تحرسو ةينيدلا
 حبصأو ةدشبو ًانلع ةرملا هذه ةينيدلا دئاقعلا ٍتبروحو ءاهتازايتما لك
 , ةموكحلا ىدل ًايندم ًاقظوم نيدلا لجر

 ًائحاب ناسنالا اهدنع فقي نأ قحتست تاروطتلاو جئاتنلا هذه
 دق ةددعتم لماوع نأ دجن ةصحافلا ةرظنلابو ءاهعفاودو امابسأ نع
 :ةثالث اهمهأو اهقيقحت ىلع ترفاضت

 (ريونتلا رصع عبط يذلا) ىنيداللا ركفلا  الوأ

 اهنيابت مغر هسرادم تناك يذلاو صاخلا هعباطب  ىمسي ايك-

 نم هثدابم ثاثتجاو نيدلا ضيوفت ىه ةدحاو ةياغ ىلإ ىعست

 كلذ قيقحتل ًاصاخ ىحنم ةسردم لك تكلس دقو «سوفنلا
 :اهرهشأو

 لوقي امك اوناكو «ورديد» ةماعزب فراعملا ة ةرئاد اوبتك نيذلا نويعوسوملا

 . (ءايمع ةوادع نايدألا نوبصاني» :زليو

 .لوألا لصفلا رشيف ثيدحلا رصعلا ابوروأ خيرات رظنا ةروثلا جئاتنو بابساب قلعتي اميف (5)

 لجل



 ايي

 اذه سأريو :ىسايسو ىعامتجا عباط تاذ ةسردم  '؟

 هيلع قلطأ يذلا «يعامتجالا دقعلا» باتك بحاص وسور هاجتالا

 نمو «(«نيناوقلا حور» بحاص «ويكستنوم»و «ةيسنرفلا ةروثلا ليجنإ»

 . مهتاسابتقاو مهئدابم ةروثلا ءامعز مهلتسا ءالؤه تاباتك

 فدع يهف نايعلل حضاو يعامتجالا دقعلا ةركف نم ضرغلاو
 «دارفألل ةيعفنلا ةطبارلا» وأ (ةيعامتجالا ةحلصملا» لادبتسا ىلإ

 موقلا وأ نطولا يف ًالثمم «عمتجملا» ةدابع لحتو ةينيدلا مظنلاو قالخألاب

 .ايفرح ةروثلا هب تدانام كلذو هللا ةدابع لح

 ءوسور راكفأ تانب نم تسيل ةركفلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةيروهمج» يفف .(ةلضافلا ندملا» يف نويلاثملا ةفسالفلا اهيلإ هقبس دقف

 ءالينابماكل «سمشلا ةنيدم»و ءروم ساموتل «ايبوتويلا»و «نوطالفأ

 مهافتلا نم ساسأ ىلع موقت يتلا ةينيداللا ةايحلل ةحضاو جذامن

 .يعامتجالا دقعلاب وسور هنع ربعام وهو دارفألا نيب درجملا قافولاو

 «ٍليفاكيم» و «(زيوه» نم هسبتقا ام جذومنلا اذه ىلإ فاضأ هنأ الإ

 وسور ناك كلذل ريخلا ىلع ناسنالا ىدل رشلا بناج ابلغ نيذللا
 . ©ًافوسليف هنم رثكأ ًاماده

 ةفسالفلا قبس :ماده يفسلف عباط تاذ ةسردم * 

 عمتجمب ةادانملاو ةلودلاب درفلا ةقالع ثحب يف مهريغ نوينالقعلا
 امن عسوأ ةينيداللا مهتركف تناكو «ةلودلا نع نيدلا هيف لصفني

 هلحم لحيل ىغلي نأ بجي مهدنع هسفن نيدلا نأل «ليفاكيم هروصت

 يدوهيلا فوسليفلا ناك امبرو ««يعيبطلا نوناقلا وأ يعيبطلا نيدلا»

 يف لوقي وهف ءةايحلل ًاجبنم اهرابتعاب ةيناملعلا ةركفلا دئار «ازونيبس»
 :(ةسايسلاو توهاللا يف ةلاسر» هباتك

 .ثلاثلا بابلا نم ةسايسلاو مكحلا ةيناملع» لصف يف تايرظنلا هذه ليصفت يتأيس (#)

 .؟5؟4 275١ اا :تاحفصلا رظنأ

1 



 نم ءاطعإ ءاوسلا ىلع ةلودلا ىلعو نيدلا ىلع ةروطخلا نمو»
 لخدتلا وأ تناك ايأ تارارقلا رادصإ يف قحلا نيدلا نوؤشب نوموقي
 اورصتقا اذإ مظعأ رارقتسالا نوكي سكعلا ىلعو ةلودلا نوؤش يف
 ثارتلاب كلذ ءانثأ يف اومزتلاو مهيلإ ةمدقملا ةلئسألا ىلع ةباجالا ىلع
 ,29(سانلا نيب الوبق عسوألاو ًانيقي زكألا ميدقلا

 نع اهثرو يلا يعيبطلا نيدلا ةركف ريتلوف ىدل تلمتكاو
 لوقي هدجن ثيح (يعيبطلا نوناقلا» ةركف اهنم قتشاو زتنبيالو ازونيبس
 ةضقانتملا ريطاسألاو تافارخلا نم لاخ عئار نيد ركفلا لهأ نيد نإ»
 يعيبطلا نيدلا عنم دقل . . .ةعيبطلاو لقعلل ةنيهملا دئاقعلا نم لاخو
 عنطصملا نيدلا امأ . . مئارجلا باكترا نم نينطاوملا تارملا فالأ
 تارماّؤملا ىلع عج اك . .ةوسقلا رم صهاظم عيمج ىلع مجشي هنإف

 وحن درف لك ريسيو ...قيرطلا عطقو ةنصرقلا لامعأ ىلعو نتفلاو
 . (هسيّدق ةيامح تحت ًارورسم ةعيرج ا

 ًاسح ةعيبطلا نم اوذخأ دق سانلا ل يل ودبي . . . ةيناسنالا

 , ©"20(نيناوقلا نسل ًاكرتشم

 فوسايفلا نإف ؛ةيسنرفلا ةروثلا اكردي مل ريتلوفو وسور ناك اذإو
 روط يذلا وهو ءاهدييأتب رهتشاو اهرصاع م5٠18 «تناك» يناملألا
 , ©7(هدحو لقعلا دودح يف نيدلا» هباتك يف ىعامتجالا دقعلا ةركف

 ةلسا رشن «((نيودج ميلو» وه اه ًارصاعم ًارئاث ًابتاك نأ امك

 , "ةحيرص ةيناملع ةوعد ناك يذلا (ةيسايسلا ةلادعلا» باتك 9

 .155 0ص (5)

 .8ج ةيناسنإلا ثارت ةلسلس :ريتلوفل يفسلفلا سوماقلا نم تافطتقم (07)
 4//7٠9. :ةيناسنإلا ثارت ةلسلسو ١ :ءايظعلا عم روطس هنع رظنا (4)
 446 :لاجرو راكفأ رظنا (9)

 جالذ



 ةركفلا ةيسنرفلا ةروثلا تمسج ينيداللا ركفلا اذه ريثأتب اذكهو

 لعجيو ةينيدلا قالخألاو ميقلا ضفري عمتجم ةماقإب ةميدقلا ةيفسلفلا

 ..ديحولا سدقملا طابرلا ىه ةضحملا ةيعفنلا تاقالعلا

 :ريهامجلا بلاطم دض ةسينكلا فوقو  ًايناث
 باتكلا راكفأ ةيحيسملا ريهامجلا قنتعت الأ نكمملا نم ناك

 نئاشلا فقوملا الول ةخسارلا اهتديقع نع ىختتو ءالؤه نييناملعلا

 .ةعورشملا مهبلاطم نم ةسينكلا هتفقو يذلا

 لوح ةمئاحلا اهكوكش ين رذع ضعب وأ رذع ةسينكلل ناك امبر

 ناجيه نإف ءاهدي نم تلفأ دق نآلا رمألا نكل ةروثلا ىلع نيمئاقلا

 هذه لثم يف ةانألاو يورتلاب مهل حمسيال اًلظو ًاعوج نيكلالا عاعرلا
 نم ةليوط نورق نويد ددست نأ اهيلع امازل حبصأو .ةبخاصلا فقاوملا

 .رثاجلا نايغطلاو عشبلا لالغتسالا

 نم ًائيش بعوتسي نأ عيطتسيال دق جذاسلا حالفلا نهذ نإ
 يزاحم ىري نأ ةلوهسب عيطتسي هنكل ريتلوف تاداقتناو وسور راكفأ

 هينيع مأب ىأر دقل . خزابلا مهءارثو مهحئاضفو ةسواسقلاو ةلداركلا

 :هلوقب نسرفج ساموت هنع ربع ام

 وهو «ةيرحلا ءادعأ نم رصع لك يفو دلب لك يف سيسقلا نإ»
 وه هتاثيسل هتيامح ريظن يف هتائيس ىلع هنيعي دبتسملا مكاحلا فيلح ًئاد
 ىلع اهبضغ ماج ريهامجلا بصت نأل ةاعدم كلذ ناكو .©'')(رخخآلا

 رخا ءاعماب كلم رخخآ اوقنشا) :«وباريم» فلخ خرصتو ةسينكلا

 . (سيسق

 )٠١( :لاجرو راكفأ 607.

 نفي



 .072ةيفخلا ةيناطيشلا ىوقلا

 ةسينكلا نم ريهامجلا رأثت نأ  كلذك  نكمملا نم ناك
 ةيفو اهنيدب ةنمؤم كلذ عم لظتو اهذوفن ىلع يضقتو اهكالمأ رداصتف
 بلق رخآ لماع دجو هنأ الول هقيرعلا اهديلاقتب ةكسمتم اهخيراتل
 .اهريس طخ لّوحو ةروثلا فادهأ

 ةيدويعلا زمر ليتسابلا مده ةيئاغوغلا عومجلا تعفدنا امدنع

 .هدحو زبخلاو (زبخلا» وه دحاو راعش ىوس عفرت 0

 زربو ًانيقلت هايإ تنقل راعش وهو .ءاخإلا ةاواسملا ةيرحلا 8 فتبت

 يهو «ةيعجرلا طقستل» وه هوعنصيل عاعرلا نك نكي مل رخآ راعش ًاضيأ

 .نيدلا ىنعت ةيوتلم ةملك

 ىلع نومدقي اياحضلا ناك لمعلا ةيئاد ةلصقملا تناك امدنعو

 مهيب ناك هنأ عم ( («بعشلا» ءادعأ نم مهغأ يه ةدحاو ةجحب اهحبذم

 نايب أرقي نم ىري ناك نيح بعشلا شهدو .هتءارب بعشلا فرعي نم

 تاريبدتلاو ةئجافللا تاروطتلا هذه ءاروام نذإ .ًاضيأ بعشلا

 ؟ةبيرغلا

 ةيسنرفلا ةروثلا عانص مهنأ رورغو حجبت يف دوهيلا يعدي

 اهيمسن يلا ةيسنرفلا ةروثلا اوركذت» :تالوكوتوربلا لوقتف اهوربدمو

 عنص نم اهنأل ًاديج انل ةفورعم يديهمتلا اهميظنت رارسأ نإ «ىربكلا»

 :لوقتو «انيديأ

 ةاواسملاو ةيرحلا» سانلا يف حاص نم لوأ ًايدق انك كلذك)

 .اهدعب مق ١45 ص ضرألا يف نودسفملا :عسوتب عجاري )١١(

 لفت



 ةلهاج تاواغبب نيحلا كلذ ذنم اهددرت تكفناام تاملك «ءاخاإلاو

 .25يرئاعشلا هذه لوح ناكم لك نم ةرهمجتم

 راجحأو ف راك ميلو لاثمأ نم باتكلا ضعب كلذ قدصو

 . 29 ةيفخلا ملاعلا ةموكح يف شتيفوديربيسو «جنرطشلا ةعقر ىلع

 ةريصب هل نم اهيف ةغلابملا رادقم ملعي ةفرسم ىوعد اهنا عقاولاو

 .هيف هللا ةنسو خيراتلا ريس ةكرحب

 اوناكو «ءاردزاو راقتحا دشأ نييحيسملا نم نوناعي دوهيلا ناك

 تلح انيأ ةنجهتسم ةلوذرم ةمأ هيلع هللا اهبرض يتلا ةلذلا مكحب

 اومعني ملو .(وتيحلا» لزعنم عمتجم يف اهسفن ىلع ةيوطنم .تراسو

 . يمالسإلا مكحلا لظ يف الإ ةميركلا ةايحلاب

 اثارت كلمي نهتمملا ريقحلا بعشلا اذه نأ ةبيجعلا ةقرافملاو

 دوعولا هدعيو ةضيغبلا ةرثالاو «ةبذاكلا ءايربكلا هسفن يف ثفني ًاقيرع

 يقاب نع دوهيلا حاورأ زيمتت» :لوقي ريطخلا مهباتك دوملتلاف «ةيلايخلا

 بعش مهف ( مدل نم ءزج نبالا نأ امك هللا نم ءرج اهنأب حاورألا

 دوهيلا نيد نع جراخلا» دوملتلا هنع لوقيف مهريغ امأ راتخملا هللا

 ةفطن يه اهنم وه ىلا ةفطنلاو ًاريزنخ وأ ًارامح وأ ًابلك همسف ناويح

 .239(ناويح

 مهدحو مهو راتخملا هللا بعش مهأ نوري دوهيلا دجمن !ذكهو

 نييمألا لك ةدابإ مهيلع بجوأ هللا نأو هزونكو نوكلا تاريخ تقلخ

 ءاضقلاب الإ متي ال مهيلع ءاضقلاو نوينثوو رافك مهنأل (دوهيلا ريغ)

 . مهقالخأ ريمدتو مهنايدأ ىلع

 .111 308* : تالوكوتوربلا (0)

 .94 :ةيفخلا ملاعلا ةموكحو .ةيسنرفلا ةروثلا لصف : جنرطشلا ةعقر ىلع راجحا رظنا (1*)

 .58 5٠ :دوملتلا دعاوق ف دوصرملا زنكلا )١4(

 و١



 دوهيلا نيب هللا ىرغأ ىتلا ةوادعلا تناك كلذ بناج ىلإ

 لظ يف دوهيلا ناكو .لاحب كفنت ال ةيديلقت ةوادع يهو ىراصنلاو
 امل سيلو نينطاوملا دادع يف بسحت ال ةرقتحم ةيلقأ ةيكيلوثاكلا اسنرف
 رسكب دوملتلا مالحأ قيقحت نأ نم نيئقوم دوهيلا ناكو (ةنطاوملا قح»

 نييمألا ىلع ةرطيسلل وتيحلا نم جورخلاو مهيلع ةبورضملا لذلا قاوطأ
 زاهجالل ةصرفلا نونيحتي اوناكف ضبني قرع ةسينكلا يف مادام متي نل

 اهنيد نمو اهنم هيف نورأثي يذلا مويلا ىلإ ًاقوش نوفهلتيو اهيلع
 .اهعابتا ىلع نورطي ٠: اهقالخأو

 ةسينكلا ىلع ةروثلا تعلدناو ةيداصتقالا ةقئاضلا تلزن اللف
 اهتقاس ةصرف ىهو توفت نأ يغبني ال ةيبهذ ةصرف دوهيلا اهدجو
 .اهنالغتسا اوداجأ مهنأ الإ نومعزي ارك اهوعنص امو مهيلإ ريداقملا

 اوماق نيذلا «ءاغوغلا اولّوم لاومألا بابرأ نا» رشف لوقي نيحو
 نيبارملا ىوس اوسيل ءالؤه لاومألا بابرأ نأ فرعن نأ عيطتسن ةروثلاب
 .ةروثلل افده اوناك مهادع نم نأل دوهيلا

 ةفلتخملا ةروثلا تامظنم يف اولغلغتي نأ دوهيلا عاطتساو

 كلت اوثفني نأو «سيراب ةيدلبو ةبقاعيلا يدانو ةيسيسأتلا ةيعمجلاك
 زرابلا ةروشلا راعش (يسال ةهالبب ريهامجلا اهتددر يتلا تاراعشلا
 هتققحو ةروثلا هيلع تماق يذلا راعشلا اذه «ةاواسملاو ءاخألاو ةيرحلا»
 :رخآ ريسفت دوهيلا دنع هل ناك

 ةثوروملا ديلاقتلاو ةيقالخألا دويقلا ميطحت ةيرحلاب نودصقي مهف
 ءاخأآلاب نودصقيو .اهريمدتو ممألا داسفإ نيبو مهيب لوحت يتلا

 نيبو مهنيب لوحت يتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا زجاوحلا رسك ةاواسملاو
 مهنيب ةينيدلا قراوفلا ةباذإو ءابتاميظنتو ةلودلا ةزهجأ ىلإ لالسنإلا

 . ةناهملاو راقتحالا ةمصو مهنع لوزت يك مهريغ نيبو

 لنفن



 نيدلا لاجر. ملاظم ىلع ةروث نم ةروثلا ليوحت يف اوحجن اذكهو
 ةيبوروألا بوعشلا دنع نيدلا ةظفل اولعجو هسفن نيدلا ىلع ةروث ىلإ
 .دادبتسالاو فلختلاو ةيعجرلاو ملظلل ةفدارم

 يف ديدج رصع ةحتاف تناك ةيسنرفلا ةروثلا نإف رمألا ناك امايأو
 ةراقلا ءاحنأ يف نيكاربلاك تاروثلا اهدعب تلاوت ذإ «يبوروألا خيراتلا

 الو .ناسنإلا قوقح همسا ًائيش  ةرم لوأل امبر ابوروأ تفرعو

 رايمنا ينعي ةروث يأ حاجن ناكو «مويلا ىلإ ةروثلا هذهل هبسنت لازت
 ٌريغتل يعيبطلا نم نإف اذلو .ةسينكلا ذوفن رايناو يعاطقالا ماظنلا
 نأ انملع اذإف .ميقلاو تادقتعملا يف لئاه غارف هبحصي نأ اذهك قيمع

 ىهميق ريمدتو ناسنإلا ةيناسنإ ميطحتل غارفلا اذه لغتسي نم كانه
 . تاروثلا كلت اهم تدان ىتلا ةيرحلل ىقيقحلا ىزغملا انكردأ

 مل ينيدلا ناميالا لحم لحتل تعفر يلا ةقاربلا تاراعشلا لك نإ

 رارقتسالا بلج يف مظنلاو ريتاسدلا عمج تلشف امك ,ضرغلا اذهب ٍفَن
 نم ىصحيالام ةيلاتلا تارتفلا يف ابوروأ تدهش كلذلو «ةراقلل
 ةنحاط ًايورح تدهش ام ةرئاحلا ةيعامتجالاو ةيركفلا تاهاجتالا

 ةعجافلا تلحو ءرمتسملا ريغتلل ةضرع ابوروأ ةطيرخ تلعج ةرمدم

 اهنأكو اهيلإ رظني تحبصأ يتلا ديلاقتلاو قالخألاو نيدلاب ىربكلا
 '  .ضيغبلا يضاملا نم ةرجحتم ةعطق

 دالك



 عاَرلالضفلا

 رو 59 أ س 7 ٠

 يحيسملا ناميالا ناك .رونلا «نيوراد» ةيرظن رصبت نأ لبق

 : ةفينع تازهو ةيساق تابرضل اضرعت دق ةيحيسملا قالخألاو

 ريتلوفو ازونيبس تاداقتنا «ءنوكلا نع ةيحيسملا ةيرظنلا تفاب#ت

 .تابكن نم اهيدي ىلع ةسينكلا باصأ امو ةيسنرفلا ةروثلا .ةديدشلا
 يعيبطلا نيدلا «نتوين ةيرظن نع ةقثبنملا «ةيكيناكيملا» ةيلآلا ةيرظنلا
 اهليخت امك يركفلا روطتلا ةيرظن ء.نويلقعلا ةفسالفلا هب ىدان يذلا
 نييبوبرلا بهذمو يردأاللا بهذملا هفداص يذلا حاجنلا .تموك
 ةيركف ثادحأو ...ةءوبوملا اهراكفأو ةمادحلا ةيرسلا تايعمجلا

 حوطي وأ ةشهن ةسينكلا دسج نم شبنيو الإ اهدحأ رهظي ال ةيعامتجاو

 .تانبل وأ ةنبلب اهاينب نم

 ابنتي نأب نهكتم وأ ضرتفم يأل حمسيل نكي مل هلك كلذ نكل

 مغر تيقب دقف .لقألا ىلع ,ةدع نورق لبق ةيحيسملل لماك رايمتاب
 .سانلا نم ةرثاكلا ةرثكلا فطاوع همعدت اًئاق انايك ةذفانلا تانعطلا

 .ديلاقتلاو لثملاو ميقلا نم روذحلا ةقيمع تاثوروم هدناستو

 كلذ ىلإ اهنكل ةيحيسملا ىلإ سانلا ةرظن تريغت دقل .معن
 اذه يقب دقف هتاذ دح يف ينيدلا روصتلل ةبسنلاب ربغتت مل  تقولا

 اال



 ةفسالفلا هلذب يذلا دهجلا ليلدب .الصأتم لب .ًاغئاس روصتلا

 .  نوعدي امك يناسنإ نيد وأ يعيبط نيد عانطصال
 هترظن نكل هيف همجحو نوكلا ىلإ ناسنالا ةرظن كلذك تريغتو

 لك ىلع ًاقوفتم ًايحور ًانئاك هفصوب هدرفتو هتيناسنإل ةبسنلاب ًادبأ ريغتت مل

 سانلا ةرظن تريغتو .هحورو هلقعبف همسجب نكي مل نإ .تادوجوملا
 نأ دحأ عسو يف نكي مل نكلو ةايحلا ريس طخو خيراتلا ةكرح ىلإ

 الو ةتباث قالخأ الو ةتباث ميق دجوت ال هنأب  رهاجي نأ وأ
 . ةتباث ديلاقت

 مويهو ريتلوفك «نيدلا ءادعأ هلاق ام ريثكلا سانلا قدص دقلو

 .نيفدجيو ةدحالم سانلا ءالؤه لثم نودعي نآلا ىلإ مهنكل .خابلودو

 هباتك «نيوراد زلراشت» يزيلجنالا ثحابلا رشن 1869 ةنس يفو

 خيراتلا يف رخآ فلؤم يأ اهئدُحي مل ةجض ثدحأف ,270عاونألا لصأ»
 ةيلمعلاو ةيركفلا تالاجملا يف راثآلا نم هل ناكو ءةبطاق يبوروألا
 .نابسحلا يف نكي ملام

 يف ةايحلا روطت ضارتفا وه باتكلا هلوح رودي يذلا ضرغلاو
 ءديقعتلاو ةقدلا ىلإ ديقعتلا مدعو ةلوهسلا نم ةيوضعلا تانئاكلا
 عونلا لخاد ةيقلخلا قورفلا نأو ع ىقرألا ىلإ طحألا نم اهجردتو

 كلذلو .ةليوطلا باقحألا رورم عم ةديدج ًاعاونأ جتنت تنت دحاولا
 ايالخلا نم نييالملا تاذ ةيوضعلا تانئاكلا لصأ نأ نيد ضرتفي

 .ةدحاو ةيلمخ وذ ريقح نئاك

 عاونألا تمن «بسنألا ءاقبو يعيبطلا ءاقتنالا» نوناق بسحو
 ةئجافملا ثراوكلا ةعراصمو ةيعيبطلا ةئيبلا عم فيكتلا تعاطتسا يتلا

 .رهظم ليعامسا :ةيبرعلا ىلإ همجرت (1)

 لمدل



 يف ظحلا اهفلاحي مل يتلا عاونألا تكله نيح يف يقرلا ملس يف تجردتو
 .كلذ

 صضعب تبهو  نيوراد رييعت بسح  ةعيبطلا نأ كلذ ةلعو

 وأ ءاضعأ ةفاضإب عونلا ظفح تالهؤمو ءاقبلا لماوع تانئاكلا

 دقو «ةئراطلا فورظلا عم مءاوتت نأ اهتطاسوب عيطتست ةديدج تافص

 ةدرقلاك ةيقار ةديدج عاونأ هنع جتن رمتسم يعون نسحت ىلإ كلذ ىدأ

 نم ةعيبطلا هتمرح دقف رخآلا ضعبلا امأ ,ناسنالا وهو ىقرأ عونو

 ةطخ جهتنت ال كاذ مرحتو اذه بج ذإ ةعيبطلاو ءطقسو رثعتف كلذ

 روطتلا طخ نأ (ى هلوق دح ىلع ءاوشع طبخ طبخت لب «ةموسرم
 .ةدرطم ةيقطنم ةدعاق ىلع ريسي ال برطضمو جرعتم هتاذ.

 كلذ يف نيوراد اهم علط يتلا ةيرظنلا بل وه ديدش زاجيإب كلذ هال 4 ءامأ 300

 نوكت نأ نع ءيش دعبأ ةيجولويب ةيضرف اهرهوج يف يهو باتكلا
 .ةتباث ةيملع ةقيقح نوكت نأ نع ةديعب اهنأ امك ةماع ةيفسلف ةيرظن

 « يضاملا نرقلا يف ءايحألا ملع نيطاسأ نم نانثا اهنع لاق دقلو

 :اكريمأ يف «زيساغأ»و ارتلجنا يف نيوأ امه

 ىسنت فوس اهناو ةيملع ةفارخ درجم ةينيورادلا راكفألا نإ»

 , (2909ةعرسب

 ناذه هعقوتام باخ هلجأل يذلا ببسلا يف نآلا ثحبن نلو

 لبق نم اهروهظ نابا امل ًاعقوتم ناكام ةقيقح ىلع لدتسن اننكل ناملاعلا
 . مهب فرتعملا نفلا باحصأ

 روطتلا ةركف سيل نيوراد هب ءاج يذلا ديدجلا نأ عقاولاو

 نع رظنلا ضغب ءروطتلا ةيلمع هيلع ريست يذلا نوناقلا هنكلو ءاهتاذ

 . "١ : ةيناسنإإلا ثارت ةلسلس (؟

 لمحل



 ا ةعفد ؛١ ضرألا ىلع لي ةأيحلا ن أ ةايحلل يجول بجل لجسلل

 نأ اوظحالو . يخيرات بيترت يف ايجيردت تدجو لب , سانلا مهوتي اك

 الزم نمو ةمدقتملا عاونألا نم ًايقر رثكأ روهظلا يف ةرخأتملا عاونألا
 .«(ونيلو «نوسنكرابو «يار»

 ىلع وهف اهيلإ اولصوت يتلا جئاتنلا لامهإ يف ببسلا امأ
 ةطخ روطتلا نإ» ءالؤه لاق دقف روطتلل هومدق يذلا ريسفتلا ودبيام
 امنأب مهتيرظن تفصو كلذلو .20«نيملاعلل ةمحر اهيف ةموسرم

 لماعم لخاد ىتح اهيلع نايسنلا ءافضإل ًايفاك كلذ ناكو .(«ةيتوهال»
 . ءايحألا

 نم ةلاح يف ناك كاذنآ نيدلاو ملعلا نيب عارصلا نأ كلذ هلك
 حافسلا ةسينكلا هلإ ةحئار اهنم مشت ةيرظن راشتناب حمست ال ال ناجيمملا
 ! !دوقحلا

 ناكمإ ةسينكلا ءادعأ عود يف ىقلأ دق ينيتوينلا ملعلا ناكو
 ءربدم ىلإ ةجاحلا نود يأ .«ًايكيناكيم» ةيعيبطلا رهاوظلا ريسفت
 ةايحلا نع ةركف داجيإ الإ يعدتست عارصلا فورظ نكت ملف كلذلو

 .كلفلا يف نتوين نوناقك يكيناكيم نوناق ىلع موقت
 نوناقلا اذه فاشتكا فرش ىلع لوصحلا نوريثكلا لواح العفو

 ًادوهج «ربماك سرتب»و «هييفوك»و «كرامال»و «نوفوب» نم لك لذبف
 كلذ ىلع روثعلا عاطتسا دقف نيوراد امأ .نأشلا اذه يف ةينضم
 هاحوتسا ذإ .ءايحألاو ةايحلا لاجم نع ديعب قيرط نم موعزملا نوناقلا
 «سوتلام» ةيرظن نمو «ناكسلا ةسارد ملع) وه رخآ ملع نم
 , 407تاذلاب

 .,0/ : ةيناسنإلا ثارت ةلسلس 4(

 . 79/4 ص ثلاثلا بابلا نم يناثلا لصفلا يف ةيداصتقالا تايرظنلا نمض اهنع ثيدحلا يتأيس (؟)

 ليحل



 ءاقب ةحلصمل ءافعضلل ةعيبطلا ءانفإ نم نيوراد جتتنتسا
 وأ) ءاقتنالا » ىمسملا روطتلا يف هنوناق «ءسوتلام مهوت اك .ءايوقألا

 ثاحبأب ةناعتسالابو هتطاسوبو «بسنألا ءاقبو يعيبطلا (باختنال

 رعف ءروطتلل ةيكيناكيم ةيرظن ةغايص نم نكمت ةيجولويحلا «ليل»

 .ةدوشنملا مهتلاض ىلع نيدلا ءادعأ

 فلتخم يف ةيرظنلا اهتفلخ يتلا راثآلا نع ثحبن نأ لبقو

 قئاقحلاو ملعلا نم اهناكم ىرنل فقن نأ انب نسحي نيدايملاو لوقحل
 : ةيملعل

 ةيرظنلا رهوج نيب ةقرفتلا وه نأشلا اذهب هتاعارم ىغبني ام لوأو

 تاقيبطتلاو اهنع ةقثبملا تاريسفتلاو ةيفسلفلا تاءاحيالا نيبو اهسفن
 تسيل اهنأ امك «لاب ىلع نيورادل رطخت مل امبر رومأ يهو اهل ةيفسعتلا

 اهتوبث ةلاح يف ىتح ةيرظنلل يعيبطلا عضولا ناك ذإ ؛ةيملع تايرظن

 . هلك كلذ نع ةدرجتم لمعملا لخاد ةروصحم لظت نأ ةيملع ةقيقحك

 نورصاعملا ءاملعلا مه ًايملع ةيرظنلا هذه دقن نم لوأو

 ماعلا كلذك اهدقتناو ءابيرق نيوأو زيساغأ لوق رم دقو .«نيورادل

 . يضاملا نرقلا يف تاعماجلا ةذتاسأ مظعمو «لشره» ريهشلا يكلفلا

 وأ ةينيد بابسأل اهومحاه مهخأ ليق امبرف ًاحفص ءالؤه نع برضنلو

 ةسامح نيينيورادلا رثكأ دي ىلع ةيرظنلا هذه لانام ىلإ رظننلو ةيفطاع

 :ابصعتو

 نم ةلسلس ءارجإ ىلإ «ةثيدحلا ةينيورادلا» باحصأ رطضا .دقل

 تايرظن اهنأب ًايملع - فصوت نأ قحتست ةيرظنلا ىلع تاليدعتلا

 . ةديدج

 نع رصاق (يعيبطلا ءاقتنالا» نوناق نأب فارتعالا ىلع اومغرأف

 ًانوناق  عقاولا يف يف هب اولدبتساو هيلإ اوفاضأف روطتلا ةيلمع ريسفت
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 نوناق وهو 2؟*2(تارفطلا» وأ (ةئجافملا تالوحتلا نوناق» هومسأ ًاديدج

 . ةتحبلا ةفداصملا الإ هل دنسال

 هنع تأشن دحاو لصأ كلانه سيل هنأب لوقلا ىلع اومغرأ مث

 لك نع عرفت ةدع الوصأ كانه نا لب نيوراد ليخت امك اهلك ةايحلا

 . ةلقتسم عاونأ ابنم

 «ايجولويب» ناسنالا درفتب فارتعالا ىلع  كلذك  اومغرأ مث
 .هورصاعمو نيوراد هنم طقس يذلا قلزنملا وهو يرهاظلا هباشتلا مغر

 معنأ ال لئام زكرم يف ناسنإلا ةايحلا ملع عضي اذكه» :ةذفلا ناسنالا

 نيينيورادلا نمو .29(نايدألا لوقت امك تاقولخملا ديسك هيلع

 ©"9ديدج نم ةيرظنلا ةباتك ىلإ رطضا يذلا  تيكرثرأ  نيبصعتملا
 .يتأيس امك نيهارب نودب نآلا ىتح تلازال اهنأب هفارتعا مغر

 يف وهو «ىون يد تنوكيل» نيثدحملا نييروطتلا رهشأ نمو

 ةداملا ملع ضقاني هنإف اهتلمجب ةيحلا تانئاكلا روطت امأ»

 ةوقلا ملع ءىدابم نم يناثلا أدبملا عم فانتي وهو أمات ًاضقانت ةدماجلا
 الف ةفداصملا نيناوق ىلع زكترملا انملع يف ةيوازلا رجح وهو ةيرارحلا

 ,0كلذ راكنإ عيطتسي ملاع

 .ًادعاصف 191 :ناسنإلا ىلإ ليوطلا قيرطلا :رظنا (0)
 .ه8 :ديلاقتلا ةكرعم (5)

 .روطتلا ةيرظن لصف ١1ج : ماعلا خيراتو 7 ج ةمدقم هايافخو هرارسا ملعلا رظنا 90

 ةلآ ىلع ليحتسملا نم» :ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نم يناثلا نوناقلاو "7 :ناسنإلا ريصم (48)

 يف هنم ىلعأ رخآ ىلإ مسج نم ةرارحلا لقنت نأ يجراخ لماع يأب ةنيعتسم ريغ اهسفنب ةيفتكم
 . 19“ فيرش ميهاربإ .د ةيرارحلا اكيمانيدلا «ةرارحلا ةجرد

 1م



 يف نودياحملا ءاملعلا لاق اذامف ةيرظنلا راصنأ فقوم وه كلذ
 ؟نرقلا اذه

 اونوكي مل روطتلا ةيرظنب نيلئاقلا نأ» :نوسيروم يسيرك لوقي
 مهناكم يف اوفقو دقو .«تانيجلا» «ةثراولا تادحو نع ًائيش نوملعي

 يف ندناتس ينوتنأ امأ .«*)(ةيلخلا دنع ىنعأ اقح روطتلا أدبي ثيح

 ةرغث يهو .ةدوقفملا ةقلحلا ةلكشم شقانيف «ةسدقم ةرقب ملعلا» هباتك

 : هلوقب اهدس نع نوينيورادلا زجع ةريثك تارغث نم

 ةلسلسلا نم ًاريبك ًاءزج نأ لوقن نأ ةقيقحلا نم برقأل هنإ»

 ةلسلسلا دوجو ف كشنل اننا لب ةدحاو ةقلح سيلو دوقفم

 , 2" "0عاهتاذ

 مدأ ةصق ًايثزج ءايحألا ءاملع ديأ) : (سيشت تراويتس) لوقيو

 يف نيوكتلا رفس خيراوت تناك اذإو ...نايدألا اهيورت امك ءاوحو
 نإف يرعاشلا نايبلاو بيذهتلاو فذحلا نم ًاريثك ىوحو ةعطاخ ةاروتلا

 , "0اهلمجم ىف ةحيحص ةركفلا

 اك ةصقلا أرق ول لجرلا اذه لوقيس اذام يرعش تيلو

 :(«ةروصملا مولعلا» ةلجم لوقتو نآرقلا يف تدرو

 ةقيقحب فرتعن اننإ ءام دح ىلإ ءاوحو مدأ ةصق ديؤي ملعلا نإ»

 . ©7(دحاولا لصألا تاذ ةيرشبلا ةرسألا ةركف

 ىلع لمحت ةدحاو ةدحاو ةمالع دجوت الو : كرالك نتسوأ لوقيو

 لك نإ :هريغ نم ردحني ىربكلا ةيناويحلا بتارملا نم ايأ نأب داقتعالا

 .لسكم نايلوج دحلملا ىنيورادلا ىلع در هلك باتكلاو 1 :ناميالل وعدي ملعلا ه9

 . 7 :ءاقترالاو ءوشتلا بهذم 2٠١

  1١:ةيرشبلا تاقالعلاو ناسنإلا ١48
 ما
 #5 :ءاقتالاو ءوشنلا بهذم 115/7

 وم



 دقل «ةزيمتم ةصاخ قلت ةيلمع نع جتانلا زيمتملا اهدوجو اهل ةلحرم
 هيلع هارن يذلا لكشلا سفن ينو ةأجف ضرألا ىلع ناسنإلا رهظ

 ,237590نآلا

 ةهجولا نم ةيرظنلا ىلع مكحلا اف ؛ةيملعلا ةهجولا نم اذه
 ؟ةدرجملا ةيقطنملا

 :رخآلا نع لقتسم امهنم لك نيلصأ ىلع موقت روطتلا ةيرظن نإ
 ةيخيرات لحارم يف ضرألا ىلع تدجو ةيحلا تاقولخملا نا ١

 .ةدحاو ةعفد دجوت لو ةجردتم

 ضعب نع اهضعب حتن ًايئارو ةلسلستم تاقولخملا هذه نا  ؟

 .ةليوطلا ةئيطبلا روطتلا ةيلمع لالخ بقاعتلا قيرطب

 تعمجو نيلصألا نيب تجيد اهنأ :ةينيورادلا هتلمع يذلاو
 ريغ سبللا اذهو .يناثلا اهب ديؤتل لوألا لصألا لئالدو دهاوش

 اهيلع ىفضأو ةيرظنلا لوبقب ءالعلا ضعب ىرغأ يذلا وه يملعل
 لصألا ىلع ىفضت نا حصي ةحسملا هذه نا عم «ةيملعلا» ةحسم

 نا ًايهدب مولعملا نم ذإ ءضحم أطخ يناثلا ىلع اهءافضإ نكلو لوأل
 لقعلا نا لب .يئارولا لسلستلا مزلتسيال دوجولل يخيراتلا بيترتل

 بيترتلا مزلتسي ال يقطنملا بيترتلا نأ وهو كلذ نم دعبأ وه ام دكؤيل
 تابنلا  ًايدعاصت وه ةيحلا تانئاكلل ىقطنملا بيترتلاف « يخيراتل
 دوجولا نأ ىلع لدي ام بيترتلا اذه يف سيلو «ناسنإلا مث ناويحلا مث

 كلذ تابثإ يف جاتحن لب «بيترتلا اذهب عقو سانجألا هذه يخيراتل
 :دادعألل ىقطنملا بيترتلا امامت هبشي كلذو .يجراخ ليلد ىلإ

 اهنيب دجوي الو يخيرات بيترت اه سيل هنأ يهدبو «(4 ” 51
 ْ 1 .ةيئارو ةقالع

 37 :قباسلا ردصملا سفن (1*)
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 انل قحي الأ نكل ءاذه نم رثكأ ةيرظنلا ةشقانم يف ضيفن نلو
 ءةيرظنلا ىلع لقعلاو ملعلا مكح وه اذه ناك اذإ :لأسن نأ نآلا

 اهب ثبشتي ملف ةهج لك نم تاضارتعالاو نوعطلل ضرعتت تناك اذإو
 اهيلع نورصيو  مهريغ نع رظنلا ضغب  برغلا ءالع ضعب
 ؟ىمعأ ارارصإ

 دكنلا ماصفلا هنا :انيلإ نوكيام برقأ كلذ ىلع باوجلاو
 «ةيعيبط ريغ فورظ يف نيدلاو ملعلا نيب تماق يتلا ةسرشلا ةوادعلاو
 :هلوقب باوحلا ةنوؤم ثيك رئثرأ ريسلا انافك دقلو

 لظتسو  نيهارب نودب نآلا ىتح تلازال ءوشنلا ةيرظن نا)

 ديحولا ليدبلا نا وه اهب نمؤن اننا يف ديحولا ببسلاو  كلذك
 , 2 9(قالطالا ىلع دراو ريغ اذهو رشابملا قلخلاب ناميإلا وه ال نكمملا

 نونمؤي ناويحلا ءاملع نا» :نسطاو لوقي كلذ ىلإ ةفاضإو
 نكلو ىقطنملا لالدتسالا وأ رابتخالا وأ ةظحالملل ةجيتنك ال ءوشنلاب
 1 ,29(روصتلا نع ةديعب رشابملا قلخلا ةركف نأل

 , 2320(داقتعالا لامعأ نم المع تحب مأ ولو ىتح اهنع ىلختن نا نكمي الو ىقبتل تءاج ءوشنلا ةيرظن نا»توكس ه.د لوقيو

 هلاقام وه هب فصوي نا قحتسيام ىندأ «.حيرص حضاو فقوم

 هلامعتسا ببسب نيملاعتلا ضعب هيلع ضرتعا نيح ىون يد تنوكيل
 :لاق .هبتك دحأ يف (هللا» ةملك

 .ال5 :قباسلا ردصملا (05 16 .314)
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 ىملعلا ريغ فقوملا نإف قح اذهو .2؟'"(يناثلا ركسعملا ىلإ لقتنا
 1 ةسينكلا فقوم هنيعب وه (ءالع» نومسملا ءالؤه هذختي يذلا

 اذإو م .ق004٠4 ةنس ًالقتسم ًاقلخ مدآ قلخ هللا نأب ةلئاقلا اهتديقع
 لعفي اى «ةيملع» اهنا عدتومل ةسينكلا نا وهف قرف نم كانه ناك
 ةغلاب ةربعل ةخراصلا تافارتعالا هذه يف ناو .نوبصعتملا ءالؤه

 !!نوربتعي اوناكول قرشلا يف تاواغببلل

 ةيدد ورادلا راثآ

 :ةينيدلا ةديقعلا رايهنإ  ًالوأ
 تحابأ دقف نيوراد لبق يحيسملا يبرغلا ملاعلا يف داحلالا دجو

 تمدقو «داقتعالا ةيرح» راعش تحت داحلالا ةيرح ةيسنرفلا ةروثلا

 ىتح لظ داحلالا نكل «ةريبك ةمدخ ةدحالملل ةينوتوينلا ةيكيناكيملا
 ةيحيسملا ةديقعلا تلظو قاطنلا ةدودحم ةيفسلف ةيضق ١864 ةنس

 لب بسحف بعشلا نم ايندلا تاقبطلا يف سيل يوق زكرمب ةظفتحم
 تائيه بلاغلا يف تناك ىتلا ةيملعلا تايميداكألاو تاعماجلا يف ىتح
 2 .ةسينكلا لاجر ذوفنل ةعضاخ وأ ةينيد

 ىلع  ناميإلا يف يقيقح صقنب ملاعلا بيصأ 1869 ةنس دعبو
 ةلطاب تاريسفت نم نيدلا ءادعأ هعاشأام ببسب  زليو ريبعت دح

 سامحلاو ءنوضرغملا هب ماق يذلا عشبلا لالغتسالاو .روطتلا ةيرظنل

 ناك دقف ةسينكلا فقوم امأ «ةيرظنلا هب تلبقتسا يذلا ريظنلا عطقنملا

 يتلا فقاوملا أطخ تبثأ دق نمزلا ناو ايسال ةيادبلا ذنم ًازوزهم

 نم ريثكلا يشخ كلذلو ةقباسلا ةينوكلا تايرظنلا نم اهتذختا

 71/9 :ناسنإلا ريصم 07
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 نيذلا ءادعألا نع كيهان .هسفن أطخلا يف اوعقي نا اهعم نيفطاعتملا

 .ريهشت عنشأ هلاجرو نيدلاب اورهش

 طتشاو خيراتلا يف ةيركفلا كراعملا مظعأ نم ةكرعم تبشنو

 ةلمج ينيدلا روصتلا راكنإ دح ىلإ اوفرطتو مهفقوم يف ةيرظنلا باحصأ
 رفك تنلعأف اهعايشأو ةسينكلا تفرطت امك حيرصلا مهداحلإ نالعإو
 .اهبناج يف نكي مل نم لك ةقطرهو

 ةينيدلا دئاقعلا“ تلزلزت دقف :ةعزفم ةجيتن ىلإ ةكرعملا تهتناو

 .ةذاش ةبيرغ ةقيرطب عاشو داحلإلا رشتناو .ةلمج

 ًاضرعت نايدألا رثكأ اهلعجت ةيحيسملا ةفسلفلا ةعيبط نا عقاولاو
 ةديقعب نمؤت اهلك نايدألا نا حيحص «ةيرظنلا توبث ةلاح يف رايبنالل

 ةديقعلا هذه لعجت اهنأب كلذ ىلع ديزت ةيحيسملا نكل لقتسملا قلخلا
 .هتمرب يحيسملا ناميإلل ىحرلا بطق

 نع امهابنو ءاوحو مدآ قلخ هللا نا دقتعت هيسلوبلا ةيحيسملاف

 ةرجشلا نم الكأف ةيحلا [بترغأف رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش نم لكألا

 لالغأ يف فسري يرشبلا سنجلا لظو رفتغتال ةئيطخ كلذب ابكتراف
 نع ىلاعت  ديحولا نبا لسرأف ملاعلا هللا محر ىتح ةثوروملا ةئيطخلا

 بيلصلا ىلع لتقف ثولاثلا نم يناثلا مونقألا وه يذلا كلذ

 .ةثيطخلا نم ةيرشبلا صلخيل

 دعي نأ لاحب نكمي الو ةيسنكلا ميلاعتلا روم يه ةديقعلا هذهو

 ةيرظن ضقت نأ يهدبف كلذل ءاهدقتعي ملام ةيحيسملاب ًانمؤم ءرملا
 اوأر نيذلا نييحيسملا نم نيرويغلاو نيدلا لاجر عجاضم نيوراد

 اهرسف يتلا ةقيرطلاب قلخ ناسنإلا نأب قيدصتلا نأ  نيقحم
 الو ندع الو ءاوح الو مدآ كانه نكي ل هنأ حوضوب هانعم نيوراد

 لدذف



 ةصقو ةيحيسملل يخيراتلا حرصلا نإف ةئيطخ ةمث نكي ل اذإو» ةئيطخ

 . فطاوعلل يراسلا ميلعتلا اهيلع سسأ يتلا ةرافكلاو ىلوألا ةئيطخلا

 نا ماد امو 29©«بعللا قرو نم تيبك رابني كلذ لك نإف ةيحيسملا

 دجيس هنإف ةيحيسملا هنأ الإ نيدلا نع فرعيال ًامومع يبرغلا ناسنإلا

 .ًادحلم حبصأ دق ًايئاقلت هسفن

 7 لوقي
 يف ةككشتم نم روصعلا نم رصع لخيم هن أ قحلا»

 دعب يأ) نآلا امأ نييداع ريغ ًاسانأ اوناك ءالؤه نا ىلع . . .ةيحيسملا

 ذإ ةككشتم لامجإلا هجوب ةيحيسملا لك تحبصأ دقف (نيوراد ةيرظن

 (*)(ءايكذأ نيب ةرواحم عيمس وأ ًاباتك أرق ناسنإ لك ةموصخلا تسم
 تكرتول ةيرظنلا هذه نإ هيف ةيرمال يذلا قحل ولاَ . ةيرظنلا لوح

 ناك الل اهيف تدجو يتلا تاسباللاو فورظلا ريغ يف تدجو وأ اهنأشو

 ةايحلا تغبصو اهتاءاحيإ ترشتسا امل لقألا ىلع وأ هلك نأشلا اذه اهل

 اذه ةينيورادلا ىطعأ يذلا نكلو «ةفيخملا ةعرسلا هذبب ركفلاو

 :امه اهنع نييجراخ نيلماع رفاضت وه ريبكلا مجحلا

 رصع يف ةيرظنلا تدلو دقف :ةئيسلا ةيخيراتلا فورظلا ١

 ةيعانصلا ةروثلا تناكو هدشأ ىلع نيدلاو ملعلا نيب عارصلا هيف ناك
 ةديدج ةغبصب هغبصتو يبوروألا عمتجملا حمالم سمطت تذخأ دق

 ناكم لك يف يبوروألا ناسنإلا ناكو «قالخألاو نيدلا نم ةللحتم

 لذلا ناولأ هوقاذأ نيذلا ةسيئكلا لاجر نم هرأثب ذخألل زفحتي
 نا حيحص هل ةبسنلاب ًاديدج ًاحتف ةيرظنلا روهظ ناكف دابعتسالاو
 فقوم نكلو» نيوراد دض ةسينكلا بناجب رمألا لوأ تفقو ريهامجلا

 .اهدعب امو ١١١7 ص 4 ج :ةيناسنإلا خيرات ماعم ةليذإ

 . قباسلا ردصملا سفن (19)
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 نيوراد اهبلسي نأ اهيلع زع دق تناك نئلف ريغت كلذ دعب ريهامجلا

 ةسينكلا يف تمشت تذحخأ دقف يناويح لصأ ىلإ اهدريو اهتيناسنإ

 قهرملا اهرين نم صلختتلل ةحناس ةصرفلا نأ تدجو نيذلا اهلاجرو

 ,©"”7(ضيغبلا اهناطلسو

 يفطاع ناميإ وهف هتاذ يحيسملا ناميإلا ةعيبط ىلإ ةفاضإلاب اذه

 يتوأ نم ىدل ءاوسف ًامامت سكعلا ىلع لب يلقعلا عانتقالا ىلع موقي ال

 نم هصلخيل هنبإ لتق دق دق ةسينكلا هلآ نأ ةفرعملاو ةفاقثلا نم ًأاظح
 برلل نأو ًاثطخم دلو هنأب عنتقم ريغ ًالصأ وهف كلذ لعفي مل مأ ةئيطنخلا

 هلقعل ببست ىرخألا ةيحيسملا ريطاسألاو ثيلثتلا ةديقع نا ك٠ ًانبإ

 ةشهلا ةديقعلا هذهب يحضي نا يف ةضاضغ الف كلذل .ًارمتسم ًاجاعزإ

 . ةرئاجلا ة ةسينكلا ةضبق *رم هتاجن أسس )4
 الم نحل كا

 ةيناطيشلا ىوقلا لبق نم ةيرظنلل عشبلا لالغتسإلا ١
 ىلع ءاضقلل نوططخي دوهيلا نا لوقن نا نايبلا نع ينغ :ةمادهلا
 اهقالخأو اهنيد ىلع ءاضقلا قيرط نم «اهرامحتسا»و ةيرشبلا

 نمزلا ناو «برغلا يف ءالقعلا نم ريثك اهب نمأ ةقيقح ىهف اهديلاقتو

 سنجلا دض اهنوربدي يتلا ةيناطيشلا ةرماؤملا طويخ ًايجيردت فشكيل
 نكي مل كاتف حالس نيوراد ةيرظن نا يف كش نم امو .هتلمجب يرشبلا

 .هب اوملحيل ءالؤه

 ءافوج تاملك انتاحيرصت نا اوروصتت ال» تالوكوتوربلا لوقت
 لبق نم هانبتر دق هشتينو سكرامو نيوراد حاجن نأ انه اوظحالو
 نوكيس يمتألا ركفلا يف مولعلا هذه تاهاجتال يقالخألا ريغ رثألاو
 . ”2ديكأتلا ىلع انل ًاحضاو

 1١1١ :ديلاقتلا ةكرعم (؟70)

 .«ناثلا لوكوتوربلا» ٠١5 :يدوهيلا رطخلا (؟١)
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 ضرعتسا اذإ ىوعدلا هذه ةقيقح نم دكأتي نا ءرملا عيطتسيو

 ةايحلا تالاجم فلتخم يف ةينيورادلا اهب تقبط يتلا ةلهذملا ةعرسلا

 انلعلو قيبطتلا اذه يف ةزرابلا ةيدوهيلا سوؤرلاو ركفلاو مولعلا نيدايمو
 لبقتسمل زيساغأو نيوأ أم أبنت ىتلا ةءوبنلا ةبيحخ يف ببسلا ركذتن نآلا

 . ةينورادلا

 وه ريظنلا عطقنملا جاورلاو ةيرظنلل لجاعلا قيبطتلا سيلو
 .ةديؤم ىرخأ بابسأ كانهف كلذ دكؤي يذلا ببسلا

 «سالاو» نا ىتح ةيتوهاللا ةيروطتلا تايرظنلل لماكلا لامهإلا

 ريغ دنع فرعي داكي ال ةيرظنلا فاشتكا يف هكيرشو نيوراد نيرق

 روطتلا ةيلمع ءارو نأب لاق هنا الإ «ةلع نم كلذل سيلو نيصتخملا

 , ("9ةربدم ةوق

 تلعج يتلاو ةيرظنلا اهب تعيشأو تلبقتسا يتلا ةبيرغلا ةقيرطلا

 ًاديدج ًانيد تناكول امك لب ةيملع ةيرظن اهفصوب ال اهنوفقلتي سانلا
 .اهل ليدبك لب بسحف ةيحيسملل ضقانمكال تحرطو «لعفلاب

 نم نيوراد زاح دقف ةيرظنلا بحاصل يروطسألا ديجمتلا

 غنملفو روتساب» لاثمأ نم ةيرشبلا مادخ مظعأ هب رفظي ملام ةرهشلا

 يرشبلا ركفلل ررحم مظعأ نويبرغلا ركفلا وخر ؤم هلعجو «نوسيدأو
 سلطأ هنا» :لكيه تسنرآ هنع لاقو «حيسملاب ههبشيل مهضعب نا لب

 . 229 (ةعيبطلا رهاق» هنأب نورخأ هفصوو (هيبكنم ىلع ركفلا ملاع لمحي

 زيحتو .ةيرظنلا ءادعأب ريهشتلل ةفثكملا ةيفحصلا ةلمحلا
 دق ةفاحصلا تناك ذإ ةسينكلا ىلع نيورادل لماكلا هبش فحصلا

 .14 :اهيضراعمو اهيديؤم نيب نيوراد ةيرظن رظنا (077)

 .4؟ :قباسلا ردصملا (75



 مهل هتأيه يذلا يلالا زكرملا لضفب دوهيلا نيبارملا ةضبق يف تعقو
 . ةيعانصلا ةروثلا

 داو ةيعيبط 0 ةكرعملا نا ىلع ةاحضاو لئالد ان ًاعيمج ةلهوا

 . تالوكوتوربلا هيلا فدهجام ةياغ وهو , ةيقالخألاو

 ةيحيسملا ىلع ةينيورادلا راصتنال ةيقطنملا ةجيتنلا تناك دقلو

 داحلالا ةجوم تمع نأ  ناقباسلا نالماعلا هببس يذلا راصتنالا وهو
 ترطيسو .ىرخألا ملاعلا عاقب ىلإ اهنم تلقتناو ةيبرغلا تاعمتجملا

 سانلا نم ةريفغ عومج تلختو «؛ةفقثملا ةقبطلا لوقع ىلع ةيداملا راكفألا

 ةيبوروألا ةايحلا ىلع تغطو «لماك هبش وأ لاماك ًايلخت هللأب اهناميإ نع

 .ةبيرغ ةيدئاقع ىضوف

 نا دعب ناطيشلا تدبع دق  نيوراد دعب ابوروأ نا قحلاو
 ةملكلا كلت «ةعيبطلا» ةدابع قيرط نع ةرم هتدبع .حيسملا دبعت تناك

 اهتردقل دح الو ءيش لك قلخت ةعيبطلا» :نيوراد لاق دقف ةيملعلا ريغ

 ةباثب وه هللا لخدتب ءاقترالاو ءوشنلا ريسفت نا» لاقو (قلخلا ىلع

 .©9(تحب يكيناكيم عضو يف ةعيبطلل قراخ رصنع لاخدإ

 ًايبن ناك نيوراد نكلو نيوراد لبق تدبع ةعيبطلا نا حيحصأ
 .ناسنإلا ةدابع ع قيرط نع ةرم هتدبعو  ريبعتلا حص نإ .امل ًاديدج

 : لئاق «هشتين هشتين» "*2يدوهيلا فولسيفلا اهيلإ اعد يتلا ةركفلا يهو

 لع لحي نا يغبني «نامربوس» ىلعألا ناسنإلا ناو تام دق هلالا

 نرقلا يف اهب ىدان امك ءسكرامو نيورادب تالوكوتوربلا هتنرق انه نمو

 4٠. :تابثلاو روطتلا (؟4)

 . 141 يمتنماللا رظنا 2١

 لسد



 ناسنإلا» باتك فلأ يذلا لسكه نايلوج دحلملا ينيورادلا نيرشعلا

 روصع نابإ هللا ةركف قلتخا ناسنالا نا اًعاز «ثيدحلا ملاعلا يف

 دعي ملو هسفنب ةعيبطلا ىلع رطيسو ملعت دقف نآلا امأ ,هلهجو هزجع
 .دحاو نأ يف دوبعملاو دباعلا وهف هيلإ ةجاحب

 هذه يبن نوكي نا يف ةبارغ الو ةداملا ةدابع قيرط نع ةرم هتدبعو

 تائم مويلا اهب نيدي يتلا سكرام ةنايد يهو كلذك ًايدوجب ةدابعلا

 .رشبلا نم نييالملا
 وه ديورف يدوهيلا ناكو «سنجلا» ةدابع قيرط نع ةرم هتدبعو

 .ةدابعلا هذه لطب

 نيوراد نم دادمتسالا يف اهعيمج قفتت ىتش روص يف هتدبعو

 . هتيرظنو

 مده يف اًيظع ًاماهسإ تمهسأ روطتلا ةيرظن نا دجن اذكهو
 كلذ يف اهرود نا لوقن نأ ةغلابلا نم سيلو اهميطحتو ةينيدلا ةديقعلا

 .ىرخأ ةيرشب ةيرظن يأ هيزاوب ال

 :دصقلاو ةياغلا ةركف ىفن ًايناث

 اهب ناميإلا ىلع رفاضتتو نايدألا اهيلع قباطتت يتلا قئاقحلا نم

 ةدوصقم ةياغ ضرألا ىلع يناسنإلا دوجولل نأ ةميلسلا رطفلاو لوقعلا

 ءارآلا تفلتخا (مهمو .ةذفانلا هتمكح اهتضتقاو قلاخلا اهدارأ

 لبقت ال ةماعلا اهتقيقح نإف ءاهروصتو ةياغلا هذه ةيهام يف بهاذملاو

 .لدجلا

 اهم ناميإلا ىلع ةبقاعتملا ةيرشبلا لايجألا تجرد ةقيقحلا هذهو

 روطتلا ةاعد مهوتي امك لقتسملا قلخلا ةركف نع ةقثبنم اهبنأل سيل
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 يف ناتزوكرم يناسنإلا روصتلا يف ناتقيمع اهيتلك نيتركفلا نأل لب
 .ةيرشبلا ةرطفلا

 لب ةياغلا هذه تابثإل تأت مل ةيوامسلا تالاسرلا نأ دجن كلذل
 ةيفسلفلا ثحابملا نأ ظحالن كلذكو .اهتقيقح حاضيإو اهب ريكذتلل
 اهيلع ينبتل ءايشألل ةيئاغلا للعلا يف ضوخلا ىلع اهدهج زكرت تناك
 ناكف .ةيروصلا للعلاب ًاريثك يلابت الو ةايحلاو نوكلا نع اهتايرظن
 ناسنإلا قلخخ نم ةياغلا لوح ثحبلا يف مهسفنأ نودهجي ةفسالفلا
 اهللعو قلخلا ةيفيك يف ًاريثك اومتهب نأ نود دوجولا يف هتفيظوو
 . ةرشابملا

 ديلو ناسنالا نأب تدانو يوضعلا روطتلا ةيرظن ترهظ اللف
 عقنتسم يف ةموثرج نم تأدب ةبقاعتملا تاروطتلا نم ةليوط ةلسلس

 كانه دعي مل ةنهارلا هتروص ىلإ طبختملا اهريس طخ يف تهتناو نسأ
 .ناسنإلا قلخ نم ةياغلا يف ريكفتلا ىلإ وعديام

 ةيعيبطلا لماوعلا ىلإ روطتلا ةيلمع بسنت ةيرظنلا هذه نإ
 نم هنإف نذإو «ءاوشع طبخ طبخت» نيوراد لاق اك ةعيبطلاو ةتحبلا
 قلخلا ةيلمعل دوصقم فدهو ةموسرم ةياغ نع ثحبن نأ ثبعلا
 ةردقلا  الثم  ةعدفضلا تبهو ةعيبطلا نأ ولف .يناسنإلا دوجوللو
 يه تناكل ناسنإلل ًاطابتعاو ةفدص هتحنم ام اهتحنمو روطتلا ىلع
 ناسنالا نأ هب ملسسملا نم» ٍلسكه نايلوج لاق دقو . تاقولخملاةديس

 ةطقلا هلحم لحت دق نكلو تاقولخملا ديس رضاحلا تقولا يف

 , ("9«نرأفلا وأ

 ةيكيناكيملا ةيرظنلا راهدزا رصع يف ةيرظنلا هذه روهظ ناكو
 ثداوحلا عجرت نيتيرظنلا الكف اهوبق ىلع ةعجشملا لماوعلا دحأ

 .8ه17 :ديلاقتلا ةكرعم نع (15)

 لدلالا



 هلإ ىلإ اهتبسن نم ًارارف ءايمعلا ةعيبطلا نيناوق ىلإ اهلك ةينوكلا
 . ةسينكلا

 اذه يف ينيورادلا رثألاب لسردنارترب دحلملا فوسليفلا ديشيو

 :الئاق لاجمل

 توهاللا ملاع وأ فوسليفلا ناكمإ يف لازيال هنأ نم مضراب»

 نيح ةعفان ةركف سيل ضرغلا نأ رهظ ًاضرغ ءيش لكل نأ لوقي نأ
 قلخ دق رمقلا نأ ليجنإلا يف ليق دقو «ةيملعلا نيناوقلا يف ثحبن

 ًاحاضيإ كلذ نوربتعي ال نينيدتم اوناك امهم ءاملعلا نكلو ليللاب رينيل
 يذلاف ةبسانملا هذبب ٌتاصاق نيوراد لمع ناك دقلو رمقلا لصأل ًايملع

 ملع لجأ نم نيوراد هلعف كلفلا لجأ نم نتوينو وليلاج هلعف
 . (ةأيحخأ

 نع مالكل نود فيكتلا ريسفت نكمملا نم لعج يذلا نإ»
 حضتت !ى ةينيورادلا ةيكيناكيملا ناك لب روطتلا ةقيقح نكي مل ضرغلا

 سا رايتخاو يطابتعالا فالتخالاف حلصألا ءاقبو ءاقبلا عزانت نم

 ,2©""«(ةيروصلا للعلا لإ نامدختسي ال

 ةركف اهتلمجب ةيبرغلا مولعلا تلمهأ نأ كلذ نع مجنو

 هلمع ةرئاد يف عقت الو يملعلا ثحايلا مهمل ابنأ ةجحب «ةيئاغلا»

 نم مولعلا رئاسو ءايحألاو ايجولويجلاو كلفلاو بطلا مولع تللحتو
 هذبب ناميإلا ىدأو .ملعلا ةيناملع لصف يف يتأيس [ى ةينيدلا تاريثأتلا
 ملعلا باسح يق نزو الو امل ةميقال ةليزه ةركف قانتعا ىلإ ةركفلا

 دلوتلا» ةروطسأ «روتساب» لطبأ نأ دعبف (ةفداصملا» ةركف يه كلت

 هب نورتسي ام نيدلا نم نوبراحلاو داحلإلا ةاعد دجي مل دبألا ىلإ «يتاذلا

 . ةهفاتلا ةيرظنلا هذه ل مهتروع
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 ءاملع نومسي نمم ريثكلا ناسنإلا ىري نأ ًاقح شهدملا نمل هناو
 ًاطابتعاو ةفدص دجو ةلئاحلا هتمظعو ةلهذملا هتقدب نوكلا نأ نودقتعي
 ةروس) «رانلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ»
 .(37: ص

 دقف ةيعقاولا ةايحلا ىوتسم ىلع امأ يرظنلا ىوتسملا ىلع اذه
 يوذ امهيسال سانلا ىدل ةايحلا ةميق تعزعزت ذإ ةعورم جئاتنلا تناك

 ترهظو عايضلاو طونقلاب سئاي روعش مهب دبتساو فهرملا ساسحالا
 فده يف ركفت الو ةياغ ىلإ حمطت ال ةبرطضم ةرئاح لايجأ ابوروأ يف

 مهلغش حبصأو ةصاخ ةفصب نيفقثلا ىلع يحورلا ءاوخلا ميخو
 كلذو .سفنلا رارسأ هانكتساو ةدوقفملا تاذلا نع ثحبلا وه لغاشلا
 ءاجف ةمادهلا مهتايرظن رذبل دوهيلا هلغتسا يذلا بصخلا خانملا وه

 . ةيدوجولاب «رتراس»و ةيحورلاب «نوسجرب»و « يسفنلا ليلحتلاب «ديورف»

 :ةايحلا ةهافت ناونع تحت «دوج» فوسليفلا لوقي

 يف اهم ًائيش ةايحلاربتعن نأ يغبني الف قح ىلع نويداملا ناك اذإ»
 اهنإ لب ءىرخألا تادوجوملا رئاس ريسفتل ًاساسأ هذختن نوكلا ميمص
 ًاقافتاو ةفداصم روطتلا ريس اهب فذق ةيوناث ةليصح نوكت نأ تا

 روجعشلا كلمت هبجوك تحبصأ ةداملل يضرع ريوحت يه وأ

 , "20(ابتالب

 يبوروألا بدألا يف لجت ام رثكأ ةايحلا ةهافتب روعشلا لجت دقلو

 ةيقيقحلا ةلعلا وه ناميإلا نادقف نع مجانلا دوعشلا اذهو

 4١. :ثيدحلا ركفلا عزانم (58)

 لحلم



 ةيهافرلا مغر برغلا يف ةرصاعملا ةيسفنلا هيناعت يذلا بيهرلا قزمتلل
 رصع» هيلع قلطي نأ رصعلا اذه قحتسا انه نمو «ةيهانتملا ةيداملا

 ! !«قلقلا

 ًاعيمج سانلا ىقشأ نإ» :هلوق يف "*0ءاملعلا دحأ قدص دقلو
 اذاملو ءاج اذال يردي ال وهو اهنم جرخي مث ايندلا هذه ىلإ يتأي يذلا وه
 .!جرخ

  هتيدامو ناسنالا ةيناويح ًاثلاث

 تسيل ضرألا نأب ةلئاقلا ةيكلفلا هتيرظنب قينربوك علط امدنع
 هتمارك ميمص يف مدص دق هنأب يبوروالا ريمضلا سحأ نوكلا زكرم

 ةناهإ ةيرظنلا هذه ناميإلا نأ ضعبلا دقتعاو ءدوجولا يف هزكرمو

 دزي مل هتيرظنب نيوراد ءاج (لف (تاقولخملا ديس» ناسنإلل ةرشابم

 ناويح ناسنإلا نأ معزف ىربكلا ةماطلاب ءاج لب بسحف ةّلب نيطلا
 فنعأ ةيناسنإلا ةماركلا ىلإ كلذب هجوف «ةيناويحلا تاقولخملا رئاسك

 رعاشملا زهو بقع ىلع ًاسأر يناسنإلا روعشلا بلقو ءاهخيرات يف ةمطل
 ةخسار هرصخ ىتح خيراتلا رجف ذنم تناك ىتلا ميقلاو تادقتعملاو

 :يلسكه نايلوج لاق امك لاحلا حبصأو ءاهيف ءارمال

 هسفن رابتعا بنجت عيطتسي ناسنإلا دعي مل نيوراد ةيرظن كعب)

 , "*)(ًاناويح

 لب ًابسن ةدرقلا نيبو ناسنإلا نيب لعج نأب فتكي د ل نيورادو
 عقنتسم يف تشاع ةريغص ةموثرج وه ناسنإلل يقيقحلا دجلا نأ معز

 .نينسلا نييالم لبق دكار

 .ةيوفش ةرضاحم نم ينادنزلا ديجملادبع خيشلا وه (؟9)
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 .ةرطخ ةساكتناو ةلئاه ةمدص لعفلاب تناك دقل

 سيلو  ناسنإلا ىلع ةلقتسم ًاماكحأ ردصي مل نيوراد نإ «معن
 يأو ًاماكحأ اوردصأ هدعب نم اؤاج نيذلا نكلو كلذ هقح نم
 ! ماكحأ

 مدختل اهوهجوو ةضرغم عفاودب لاصأ ةيرظنلا اوفقلت مهنأ كلذ

 «نوثدحملا نوينورادلا» بوثي نأ ًابيرغ سيلف اذهلو .ةيفخ ًافادهأ

 نع ناسنإلا درفت ةقيقحب اوفرتعيو مهدشر ىلإ نيمغار مأ نيضار -

 ةمادهلا مهراكفأ نوثفني نوضرغملا كئلوأ لازيال انيب تاقولخملا لك

 ناويحلا بلاطمب هبلاطم ددحتو ناويح هنأ ىلع ناسنإلل رظنت يتلا

 . ناويحلا سردت اهك هسردتو

 يذلا ديحولا ينيورادلا رثألا وه ناسنإلا ةيناويحب ءاحيإلا سيلو
 لوألا نع ةروطخ لقي ال رخآ ءاحيإ هب نرتقا لب هتماركو هردق نم طح
 ضرفت ىتلا ةيداملا نيناوقلل هعوضخ يأ «ناسنإلا ةيدام» ب ءاحيإلا وهو
 ْ . ةدماحلا ةداملا ىلع هضرفتام هيلع

 هروطت ناك لب ًاراتخ روطتي ل - ةينيورادلا رظن يف ناسنإلاف

 .ةيمتح ةيجراخ لماوعل يأ ةيعيبطلا ةئيبلل قلطملا هعوضخل ًارهظم

 نكي مو ٠ هتدارإ نم ًاعبان نكي مل هنكل هتحلصمل روطتلا اذه نأ حيحص

 وه هللا نأ ةئيسلا فورظلا كلت يف لوقت نأ ةينيورادلا نم ًاعقوتم

 اهرجيو لب (ةيكيناكيملا) ةفص اهدقفي كلذ نأل .ناسنإلل راتخا يذلا
 لوقت امك ًاضرغ هدوجول نأو ًاحور هل نأب رارقإلاك ىرخأ تافارتعا ىلإ
 اهدحو ةيعيبطلا لماوعلا نأب لوقلا نم صانم الف نذإو ؛ةسينكلا
 سكعنت ةآرم لإ وهام ناسنإلاو ,ناسنإلا ىلع هتضرافو روطتلا ةعناص
 . ةيجبنملا ريغ اهتاطبختو ةئجافمل ١ ةعيبطلا تابلقت اهيلع

 ا/ ١



 تحوأ اهتاذ يف روطتلا ةركف نا :لوقن نأ عيطتسن هيلعو

 روطتلا اهيلع راس يتلا ةيلمعلا ريسفت ىحوأ اديب ناسنإلا ةيناويحب

 . هتيدامب

 ةيعامتجإلا تاساردلا يف ًايلج نيءاحيإلا نيذه رثأ رهظو
 .عومجم نم ًاءزج وأ ًادرف ناسنإلا عوضوم تلوانت يلا ةيسفنلاو

 ةدحاو ةطقن يف اهتلمجب يقتلت تايرظن ىلع موقت تاسارد يهو

 . ًالقتسم ًاقيرط اهنم عرف لك كلسي مث «هتيدامو ناسنإلا ةيناويح»

 ةيرظنلا» ناتيرظن ةيعامتجإلا راكفألا ىلع ةلثمألا زربأ نمو

 بحاص  سكرام لراك يدوهيلاف ( يعمجلا لقعلا ةيرظنو ةيعويشلا

 نايبلا يف ًايلج رهظام ناسنإلا ةيناويح نم دمتسا  ىلوألا ةيرظنلا

 .«سنجلاو نكسلاو ءاذغلا» ب هل ةيسيئرلا بلاطملا ددح ذإ يعويشلا

 ريسفتلا «روطتلا ةيربج» اهب تحوأ ىتلا هتيدام نم دمتساو

 ةيداملا ىوقلا نأ» ىري وهف ةيداصتقإلا ةيربجلاو خيراتلل يدلملا

 اهعباط اهيطعتو ةيرشبلا ةايحلا فيكت يتلا يه ةيداصتقإلا ىوقلا وأ
 اذإف ءروطتلا نم اهتجرد بسح اهدئاقعو اهميهافمو اهراكفأ ءىشنتو

 ةضورفملا ةمئادلا روطتلا ةرق مكحب روط ىلإ روط نم ةيرشبلا تلقتنا
 نإف ةيتاذلا هتدارإب امل ةقالعال يتلاو هسفن جراخ نم ناسنإلا ىلع
 ٍهدئاقعو مهميهافمو مهراكفأو ريغتت سانلا رعاشمو ريغتت ةايحلا روص

 أريغت ديلاقتو تاداعو قالخأ نم عمتجملا يف ءيش لك ريغتيو ريغتت
 , 730(ايمتح

 هتيدامو ناسنإلا ةيناويح نيب عمج دقف «مياكرود» يدوهيلا امأ

 عضاخ ناويح ناسنإلا نأ لوقت يتلا «يعمجلا لقعلا» يف هتيرظنب
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 يعمجلا لقعلا هيلع هضرفي يعامتجا رهق وأ (ةيعامتجا ةيربحلو
 عمتجمو ناويحلا ملاع نم ةديؤملا هدهاوش دمتسيو يرشبلا عيطقلل

 , ””0ناويحلا

 ليلحتلا ةسردم» اهيلع ةلثمألا حضاو نمف ةيسفنلا بهاذملا امأ

 :«يسفنلا

 ريسفت يف هتيرظن ناسنإلا ةيناويح نم دمتسا (ديورف» يدوهيلاف

 ىري وهف .ًاعشب ًايناويح ًاريسفت ةافولا ىتح ةدالولا نم يناسنإلا كولسلا
 عفادب همأ يدث عضري دولوملاف ,ديحولا هعفاد وه يسنجلا عفادلا نأ

 اذه ىلع ءانب نيرخآلا عم لماعتي لظيو يسنج عفادب زربتيو يسنج
 اذه نم ةعبان اهلك ايلعلا لثملاو قالخألاو نيدلاو هدحو عفادلا

 لب ءبسحف ًاناويج سيل ديورف دنع ناسنإلاف اذكهو ءأضيأ عفادلا

 ةرهاظ ةيسنج ةوهش هنم ةكرح لك ءارو .يسنج ناويح وه
 ناسنإلا لع «(«ةيسفن ةيربج» هتيدام نم دمتساو , 79 ةيفحخ وأ

 عايصنألا لإ كلميال وهف «.هرايتخا الب اهم ًاريسم هتزيرغل ًاعضاخ

 , ”9باصعألل رمدملا تبكلا ةسيرف عقو الإو اهرماوأل

 سردي  ةماع ةفصب  سفنلا ملعو «مياكرود» يدوهيلاو
 اهجتنتسا يتلا ةيسفنلا تايرظنلاو يبدث ناويح يأ سردي امك ناسنإلا

 نم تطبنتسا امنإ مهمارضأو «لوهو سطاوو .كيادنروثو «فولفاب»

 . .نارئفلاو ةدرقلاو بالكلا ىلع كقلوأ اهارجأ ىتلا براجتلا
 ناسنإلا ةيناويحب قلعتي (يف نيوراد ةيرظن تكرت اذكهو !"*خلا

 .777و 47 :عامتجالا ملع يف جبنملا دعاوق رظنا ("5)

 .177-74 :ديورفل يسفنلا ليلحتلا يف زجوملا رظنا 00

 . 21: مالسالاو ةيداملا نيب ناسنإلا رظنلا (:)

 م94 :ةيرشبلا تاقالعلاو ناسنإلا رظنا (*ه)
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 ىوه تفداصو ركفلا لوقح نم لقح لك يف ةحضاو تامصب هتيدامو

 .لاجم لك يف نييداملا نيثحابلا سوفن يف

 : قلطملا روطتلا ةركف  ًاعبار

 نوكس يف ةقرغتسم ىطسولا نورقلا ةليط ةيبوروألا ةايحلا تناك

 ةركفب  كاذنآ  ةلماخلا ةيبوروالا ةيلقعلا ىلإ ىحوأ ماع دومجو قبطم

 ةدماجلا اهسوقطب  ةسينكلا تمهسأو ءيش لك يف قلطملا تابثلا

 .©”)اهقيمعتو ةركفلا هذه خيسرت يف  ديدج لك دض اهفوقوو
 «قينربوك» دي ىلع تناك ةركفلا هذه ا تضرعت ةزه لوأو

 ضقاني هتيرظن هب تدان ىتلا ضرألا نارودف  دصق ريغ نم

 «كلذك تباث اهيلع امو ةتباث اهنأ يهو ءهرصع رظن يف ةيهدبلا ةملسملا
 يذلاو ةضينلا رصع ذنم أدتبا يذلا ثحبلاو فشكلا يف مدقتلا نإ مث

 فاعضإ يف ًارثؤم ٌكاماع ناك رضحتملا قرشلا نم هطاشنو هتيويح سبتقا

 .ةركفلا هذبم ناميإلا

 تسجوأ» لشم نيثحابلا ضعب ىدل روطتلا ةركف ترهظو

 ىلإ. نيدلا ىلإ ةفارخلا نم) يلقعلا روطتلا ةيرظن بحاص «تموك
 يناسنإلا عمتجملا نأ ىري يذلا «زبوه» ىدل كلذك ترهظو (ةيعضولا
 «وسور» كلذكو «.ةيعامتجإلا ةلاحلا ىلإ ةيباغلا ةيشحولا نم روطت

 امم ةيوضوفلا ةلاحلا ىلإ ةيعيبطلا ةلاحلا نم عمتجملا روطتب لاق يذلا

 .دارفألا نيب «يعامتجا دقع» دوجو بجوتسا

 لزلزت ثيحب ميمعتلاو ةوقلا نم نكت ل تايرظنلا هذه نكل
 .كلذل ديهمتلا يف لضف اهل ناك نإو ةيلك تابثلا ةركف

 .«روطتلا رصع» لصف تابثلاو روطتلا رظنا 0(



 يوضعلا روطتلا يف هتيرظنو «نيوراد» دي ىلع ةلزلزلا هذه تمتو

 يف داقتعإلا ىلإ قلطملا تابثلاب ناميإلا نم ابوروا تلقتنا نيوراد دعبو
 . قلطملا روطتلا

 ةايحلا يف لماش لوحت رشع معساتلا نرقلا يف ثدح دقل
 نم سانلا لقن نم يعانصلا بالقنإلا هثدحأ ام ببسب اهلك ةيبوروالا
 قالخأ يف ٍغلابلا هرثأ هل ناك امم ةيعانصلا ةئيبلا ىلإ ةيعارزلا ةئيبلا
 ًايعامتجا ًاروطت كلذ ناكف ةماع مهعاضوأو مهديلاقتو سانلا

 .يناقثلاو يملعلا روطتلل ًايزاوم ًايداصتقاو

 يف روطتلا ةيرظن تدلو ةروطتملاو ةريغتملا فورظلا هذه لظ يف

 :تسو هنع لاق يذلا «عاونألا لصأ» نيوراد باتك

 عضو قيرط نعف ؛كش الو اًيظع باتكلا اذهريثأت ناك دقل»
 ايرارقتسا أدبم سيلو يكيمانيد ًادبم وهو ةساردلل ديدج أدبم
 ىلإ كلفلا ملع نم ةفرعملا عورف لك يف ةروث ثدحي نأ عاطتسإ ًايكيتاتسا وأ

 ةنجألا ملع نمو شفنلا ملع ىلإ ةميدقلا تايرفحلا ملع نمو خيراتلا
 ةيرظنلا هب تحوأ يذلا ينيدلا روطتلا نأ عقاولاو , "9 (نيدلا ملع ىلإ

 ةيسايسلاو ةيعامتجإلا» ةفاك ةايحلا نيدايم ىلإ يملعلا رثألا زواجتيل

 نيدلا سأر ىلع ةيضاقلا ةبرضلا تلزنو خلا ...ةيداصتقإلاو
 ىلع تباث ءيشال هنأ :ةحارص لقي مل نيوراد نأ قحلاو .«قالخألاو
 ةقحال لك فلتخت ةنيابتم تاقلح يف يضمت ةيرشبلا ةايحلا نأو قالطإلا

 «هيلإ ءيموتو كلذب يحوت هتيرظن نكلو الماك ًافالتخا اهتقباس نع
 نيزراب نيرصنع ىلع لمتشي نيوراد هحرش امك روطتلا نأ كلذو
 اهفلس تبقعأ روطتلا لحارم نم ةلحرم لكف «بارطضالاو ةيمتحلا»

 يتلا يه  انفلسأ امك  ةيجراخلا لماوعلا نأ ىنعمب ةيمتح ةقيرطب

 .178 :4 ةينأسنإلا ثارت ةلسلس < (89)



 وهف اهعيمج هلحارمب هتاذ روطتلا ريس طخ امأ ةلحرملا هذه ةيعون ددحت

 يتلا (ةعيبطلا) نأل ديعب فده وأ ةموسرم ةياغ ىلإ ىعسي ال برطضم
 ١ !!ءاوشع طبخ طبخت لب ةيعاو الو ةلقاع ريغ هتدجوأ

 قلطم يمتح روطتب ةيرظنلا تحوأ نيرصنعلا نْيذه قيرط نع
 ناك نإو ءىش يأ تابثب ناميإلا لعجت ةيمتحلا .دودح الو هل ةياغال

 ءيش ىلع تابثلل ةلواحم لكو ةيعجرو ًادومج ديلاقتلا وأ ميقلا وأ نيدلا
 طخ بارطضاو .رهقي ال يذلا ردقلا عم ةرساخ ةكرعم يه كلذ نم

 ءايشألا ىلع مكحلل اهيلع فراعتملا ةتباثلا ريياعملا لك يغلي روطتلا

 روطتلا ةفص هلوبق مدع هتاذ يف هل ةزيمال ًادخاو ًارايعم اهم لدبتسيو

 هريغ نم لمكأو لضفأ وه قلخ وأ ماظن وأ ةديقع لكف «نامزلا» وهو

 . ينمزلا دوجولا يف هل ًايلات مادام

 تادقتعملا دلوي يذلا وه» هنآل «هلإ» نامزلا نا :نوبول لوقي

 فعضلا اهالوتي هلعفبو اهتوق دمتست هنمو اهتيمب مث اهيمنيف

 . (لالحنالاو

 نأ لإ انيلع امو انيف ةيقيقحلا ةدايسلا بحاص وه نامزلا نإ»
 ,70(لدبتيو لوحتي ءيش لك ىرنل لمعي هكرتن

 نإو  ريغت لك تبسحو قلطملا روطتلاب ابوروا تنمأ اذكهو

 .ًامدقتو ًاروطت ًاطاطحناو ةساكتنا ناك

 دمتست ًاراشتنا اهعسوأو ةيضرألا بهاذملا ربكأ ةيعويشلاف

 «يمتحلا روطتلا ةركف» ةركفلا هذه نم خيراتلل يداملا اهريسفت

 لكل ةيمتح لحارم سمخب  اهتفسالف ليخت امك رم يرشبلا عمتجملاف
 ةيداصتقإلا فورظلا نم ةعبانلا اهديلاقتو اهقالخأو اهدئاقع اهنم ةلحرم

 . ةيداملا عاضوألاو

 1١-23١4 :تاعامجلا حور (م)



 ةعارزلا نآل ًاتيدتم ناسنالا ناك يعارزلا عمتجملا يف ًالثمف
 ىلإ أجلف .يتاذلا هدهجب اهيف مكحتي نأ عيطتسيال ةيبيغ ةيلمع
 .اهحاجنإو ةيلمعلا رييستل (ةيبيغ ىوق» يف داقتعالا

 وهو «لجرلا نأل ديلاقت اذ ًايرسأ ًاعمتجم يعارزلا عمتجملا ناكو
 هل نأ ىري ناك كلذلو قأرملا لوعي يذلا وهو هيف .يسيئرلا جتنملا

 قالخأ اهنع أشن ةيقالخأ ادويق اهيلع ضرفف هدحو اهكالتما يف قحلا
 . ةيعارز ديلاقتو

 روطلا ىلإ لقتناو  ًايمتح  يناسنالا عمتجملا روطت مث
 يهف (ةيبيغ» دعت مل جاتنإلا ةيلمع .. .لاوحألا تلدبتف يعانصلا

 يعاد الف كلذلو !!«هللا» سيلو ناسنالا اهب موقي ةروظنم ةيلمع

 الب نتوكي نأ عمتجملا ىلع ضرفيل روطتلا نا لب «تايبيغلاب ناميإلل
 .نيد

 لجرلا ةرطيس نم تررحت مث نمو ًايداصتقإ تلقتسا دق ةأرملاو
 قالخأو ديلاقت ذبنت نأ  اهبجاو نم وأ  اهقح نم حبصأف «هدويقو

 ىلإ عفدي لب .يرغي يذلا روطتلا بكوم رياستو يعارزلا رصعلا
 . ةيسنجلا ةيحابإلا

 هديلاقتو هقالخأو هنيد رصع لكل نأ ةيعويشلا ىرت راصتخابو
 رصع يف ءرملا شيعي نأ وه نئاشلا بيعلا نككل كلذ ين ريضاالو

 دماخحلا يعارزلا رصعلا ديلاقتو نيد ع ًارجحتم روطتلاو ةعانصلا

 ىلع وأ عامتجالاو سفنلا مولع نا لب ةيعويشلا ىلع رمألا رصتقي مو
 لك يف روطتلاب نونمؤيل مهعابتأو دوهيلا نم نيذه ءامعز حيحصلا
 ةيلمعلا نم دوصقملا فدحلا وه نيدلا لعل لب ءهسفن نيدلا ىتح ءيش
 !!اهلك



 نيدلا نوكي نأ يفني  مياكرود هيدوبي لب  عامتجالا ملعف
 لقعلا» لمع نم يه امنإو ناسنالا يف ةيرطف ةرسألاو جاوزلاو

 ريغتلا مئاد لقعلا اذهو .دارفألا ىلع ةرهاقلا ةوطسلا يذ (يعمجلا
 لقعلا لاق اذإف «بارطضالا رصنع ظحلن انهو» لكشتلاو روطتلاو

 كلذ نكيلف ةرسأ وأ جاوز وأ نيد نكيل هراوطأ نم روط يف يعمجلا
 ناعرسف ةرسأ الو جاوزالو نيدال نكيل هاوه بسح لاق اذإ امأ
 مهقالصخأو مهنيد نم نوخلسنيف هرهقل دارفألا عضخي ام

 ةيرطف مدع يف عامتجالا ملع عم سفنلا ملع قفتيو .©"”7مهديلاقتو
 .هروطت ريسفت يف نافلتخي |ىنكلو نيدلا

 وه يجراخ ءيش نيدلا لصأ نأ ىري عامتجالا ملعف
 هنيدت ناسنالا أدتباو  عوباتلا) مرحملا وأ ةيعيبطلا ىوقلا وأ حاورألا

 ديحوتلا ىلإ روطت مث ةددعتم ةلآ ةدابع ىلإ روطت مث ةذوعشلاو رحسلاب
 روطتلا لعفب ةرشابم اهبقعأ نيدلا رصع يف ةقلح رخآ لثمي يذلا
 .هتلمجب نيدلا يفني يذلا ملعلا رصع

 سندلا هريسفت بسح ىريف «ديورف» هيدوهب وأ سفنلا ملع امأ
 ةرسألا ءانبأ ىلع ىلوتسا يذلا مدنلاب روعشلا وه نيدلا لصأ نأ نيدلل
 لوحي ناك هنأل ؟هولتق اذاملو « مهابأ اولتق نيح ىلوألا ةيئادبلا ةيرشبلا
 ةدابع ىلوألا هتروص يف نيدلا أدتباف مألا عم يسنجلا ءاقللا نيبو مهنيب

 ةيفخلا ىوقلا ةدابع ىلإ روطت مث «مطوطلا» ةدابع ىلإ روطت مث بألل
 اهسفن ةدقعلا نم عبني اهلك راوطألا يف وهو يوامسلا نيدلا ةروص يف

 ,2(؟9زئارغلاو تاذلا هباتك يف كلذب حرصي امك «بيدوأ» ةدقع

 نيدلا نم ًاءزج اهرابتعاب اهسفن لحارملا يف تروطت قالخألاو

 2/٠١ با/لا/ :تابثلاو روطتلا رظنا (*9)

 .الماسإلال : ص (40)



 ثالث لالخ تروطت اهنأ ىريل (لسردنارترب» نأ لب هنم ةدمتسم وأ
 قالخأ مث ةيهلإلا ةعاطلا قالخأ مث «هوباتلا» مرحملا قالخأ) لحارم
 .2؟7(يملعلا عمتجملا

 :قالخألا يف ينيورادلا رثآلا نع «سميج ميلو» لوقيو

 ىتلا ةيقالخألا ريياعملا تغلأ دق ءاقترالاو ءوشنلا ةفسلف نِإ»

 ًارايعم اهلدب انل تمدقو ةيصخش ةيتاذ ريياعم اهتأر ابنأل اهلك اهتقبس
 يهف ةيبسن ريياعم ةقباسلا ريياعملا نأ امبو رشلا نم ريخلا هب فرعتن رخآ
 نأ وهو هوضترا يذلا رايعملا اذه امأو بارطضالاو ىلةلل ةاعدم

 يعوضوم رايعم وهف ىقبيو رهظي ىقبي نأ هل ردقام نسحلا
 ,(1 9و

 ىلع تباث ءيشال نأب اهبرغو اهقرش ابوروأ تنمأ دقف لامحإو
 :هلوقب «لسر» هنع ربع يذلا ناميالا وهو قالطالا

 يأو ...اهدعب مدقتال ةمكحالو تباث لامك ةمث سيل»
 ءرهدلا ٠ ىدم قاب سيل ةيمهألا غلاب هنظن امم ناك نإو هدقتعن داقتعا

 كحضي نأب ليفك لبقتسملا نإف يدبألا قحلا ىلع يوتحي هنأ انليخت ولو
 21 50انم

 قلطملا روطتلا ةركف اوضراع ءاملع كانه نأ لوقن نأ قحلا نمو
 نويعجر مهنأ ةجحب ديدشلا راكنتسالاو فصاعلا دقنلاب اولبوق مهنكل

 :ريوب لراك لوقي .يراضحلا روطتلا ةريسم نولقرعي نوفلختم
 بهذم باحصأ هيلإ ليمي ام باهرالا نم ءيشب رعشأ يننإ

 نم لكب ريونتلاو حالصالا هجو يف فوقولا ةمهت قاصل نم روطتلا
 .اهدعب اف 19 :يرشبلا عمتجمل 41١( ١

 .54 :نيدلاو لقعلا (4؟)

 ؟ه5 :ةداملاو لقعلا (45)



 ًايروث ًائيرج ًايدحت هرابتعاب روطتلا ءازإ يفطاعلا مهفقوم مهكراشياال
 .(49(يديلقتلا ركفلل

 ناسنالا نأ دقتعي ًايكولم هنوك ىضتقمب يكولملا» :نوبول لاقو

 . اما دضلا دقتعي يروهمج او درقلا نم ًادلوتم سيل

 عورف نم عرف لك يف قلطملا روطتلا ةركف تخسر اذكهو

 تحبصأو يعقاولا قيبطتلا لوقح نم لقح لك يفو ةيرظنلا ةفرعملا
 .ةرصاعملا ةراضحلل ةرهاظلا ةمسلا

 .(1884) :نيوراد ةيرظن (44)



 ثلا بابل

 ةيبموألا ةاّيحل يف ةيباَتالا

 .مكحلا ةيناملع :لوألا لصفلا
 .داصتقالا ةيناملع :يناثلا لصفلا
 .ملعلا ةيناملع :ثلاتلا لصفلا
 .قالخألاو عامتجالا ةيناملع :عبارلا لصفلا
 .نفلاو بدألا ةيناملع :سماخلا لصفلا
 ؟نيدلل يقب !ذام :سداسلا لصفلا





 يف قبطت مل ةيحيسملا ةعيرشلا نأ لوألا بابلا يف انركذ نأ قبس

 مايق تلقرع يتلا ةيخيراتلا قئاوعلا ضعب كلانه انركذو عقاولا ملاع

 .ةعيرشلا هذه همكحت «يمالسإ» عمتجم

 ابنأ ينعي ال ال ةايحلا عقاو نع ةيحيسملا ةعيرشلا ءاصقإ نأ لع

 «ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا يحاونلا يف ريثأتلا ةيدع تناك

 جملا لضفب كلذو .نييحيسملا ماكحلل يصخشلا كولسلا نع ٌكضف

 ةرارحب هنوثبي نوصلخملا نويحيسملا ةاعدلا ناك يذلا يلاثملا يقالخألا

 . ممألا يف هب نوعتمتي نيدلا لاجر ناك يذلا يوقلا ذوفتلاو رارصإو

 نم صلختسي نأ نكمي ىتلا ةيسايسلا اهؤارآ ةسينكلل ناكو

 تناك نإو ةيتاذلا اهرظن ةهجو نع ربعت «ةيسايس ةيرظن» اهعومجم
 .هللا دنع نم لزنأ امك نيدلا ماكحأ نع ربعت ال  ًاعبط

 تايرظنلاب ءيش هبشأ اهروص لمكأ يف ةيسنكلا ةيرظنلاو
 ىلإ انرظن اذإ اذه ,ةيمهو «ةلضاف ندم» نع ثدحتت ىتلا ةيلايخلا

 وهف «ًاينامور ًافوسليف سيلو « يحيسم سيدق» هنأ ىلع «نيطسغوأ أ

 نيطسغوأ ةركفو «هللا ةنيدم» هباتك يف ةيرظنلا هذه نع ربع يذلا

 وأ ناتكلمم الإ دوجولا يف سبيل هنأ ةهج نم اما ةحيحص ةيسامألا
 داو هللا كنب .ناطيشلا ةنيدم ى رخآلاو هللا ةنيدم امهادحإ :اهل ثلاثال ناتنيدم
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 يف نمكي هدنع اهتاذ ةركفلا هذه دسفي يذلا أطخلا نكلو

 اهمكحي يتلا يه هللا ةنيدم نأ ىري وهف «ةنيدم لك صئاصخل هديدحت

 نا مث !ايندلا لاجر اهسوسي يتلا ناطيشلا ةنيدم فالخب ةسينكلا ءابآ

 ناكما لعجت ةجرد ىلإ لايخلا يف ةلغوم هللا ةنيدمل اهليخت يتلا ةروصلا

 , ("00ةليحتسم نكت نإ ةردان ةقراخ ًايلمع هتيرظن قيبطت

 ذوفن ةرتف ةليط ًايلمع تداس يتلاو ةيعقاو رثكألا ةيرظنلا امأ

 بجي نكلو نيد لاجر اونوكي نأ طرتشي ال اهرظن يف ماكحلاف ةسينكلا

 !نيدلا لاجر ةطلسل مهتاوذ يف اوعضخي نأ

 ميظنت نع اهزجعو ةيسنكلا ةيرظنلا روصق نم مغرلا ىلعف
 ىلإ ةئطاخلا اهترظنو هللا ةعيرشل اهلامهإو اهفيرحت ببسب ةايحلا نوؤش
 لولدملاب «هلل هللامو رصيقل رصيقل ام طعأ» ةدعاقب اهناميإو ايندلا ةايحلا
 ةرطابألاو كولملا ناك دقف كلذ نم مغرلا ىلع  ةرابعلا هذه صاخلا

 نيدلا لاجرل ام ةروص يف  نوعضخي ىطسولا نورقلا يف
 ثدح- امك ةيحيسملل ًادونج لب بسحف نييحيسم مهسفنأ نودعي الو

 تهجو ذإ ةسينكلا لبق نم ءاج حدافلا أطخلاو  ةيبيلصلا بورحلا يف
 يف تدهجو ةيتاذلا اهحلاصم ةمدخل ةينيدلا مهفطاوع تلغتساو

 .9©2تاوبابلا ءاوهأل لب هللا ةعيرشل ال مهعاضخإ

 يتلا ةقيضلا دودحلا يف ًاروصحم ناك نيدلاب مهناميإ نأ حيحص

 مهسفنأ نوري اوناك مهنكل ةينثولا تاروصتلاب ًابوشمو ةسينكلا اهتمسر

 نأل ًارهاظ ولو يسايسلا مهلماعت يف ةينيدلا قالخألاب نيمزلم

 .نييحيسم مهنوك ىضتقم وه كلذ

 #0 : ةيناسنإلا خيرات ملاعم رظنا (9)

 . ةقباسلا #١١ ص يناثلا بابلاب «يسنكلا» نايغطلا لصف نم «يسايسلا نايغطلا» رظنا (؟)
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 ىلإ مهئجلت  نوعدي امك  يسايسلا لمعلا تارورض تناكو
 ءايربألا حاورأ نوقهزيو دوهعلاب نوثكنيف ةيحيسملا حورلا ةفلاخم

 ريغ « ةيسايسلا مهحلاصم قيقفحت ليبس يف ٍةبداوملاو بذكلا نوحيبتسيو

 ًايفانم ًايلقع ًاريربت هل اوقلتخي لو ًاماع ًاكلسم كلذ اوذختي ل مهغأ
 .نيدلا ميلاعتل

 لظ كلذ ىلع ءروشعلا نكل ريمضلا باقعو ةيسفنلا تاضقانتلا ةأطو

 .ريسي ريغ ًأدمأ ًاليحتسم

 نوناقلا نأو ةلودلا نوؤش ميظنت تلمهأ ةسينكلا نأ حيحصو
 ايف ةددشتم تناك اهنكل ىأرمو اهنم عممسم ىلع قبطي ناك ينامورلا

 ةيحيسملا قالخألاب كسمتلل نورطضم ةرطابألا ناكو «ةمألا ريمضو

 . مهتعاط نم مهتيعر لو مهنم

 ةسايسلا نيب لصفلا ةيلمع نأب لوقلا حصي تارابتعالا هذهل

 يبسايس ىدل ةفورعم نكت ل رصاعملا اهموهفمب قالخألاو نيدلا نيبو

 امب مكحت مل ًاعقاوو ٌةقيقح  ابوروأ تناك نإو .ىطسولا نورقلا

 .اهخيرات نم ةلحرم ةيأ يف طق هللا لزنأ

 ىنيداللا ىسايسلا ركفلا ىلإ ةيسنكلا ةيرظنلا انزواجت اذإو

 . ةرصاعملا تايرظنلا ىلإ لصن نأ لبق ةديدع تايرظن دجنسف

 الذل



 :ثالث تايرظنلا كلت رهشأو

 . ةيلايخلا ةيرظنلا ١
 .ىعامتجالا دقعلا ةيرظن ل ؟

 ' .يحلالا قحلا ةيرظن ل *

 :ةبلايخلا ةيرظنلا  ًالوأ
 ناك ثيح يقيرغالا ركفلا يف ًايدق ةيرظنلا هذه تفرع

 نم دونبيو ٍعيماولا لايخلا ملاع ىلإ ءيسلا عقاولا نم كوبر ةفسالفلا

 مائولاب عتمتت ةلضاف ًاندم وأ ةيلاثم تاعمتجم ةحناجلا مالحألاو ماهوألا
 !ملاح ىكئالم وج قف ةلماكلا ةاواسملاو ىهانتملا راثيالاو ماتلا

 "4/) نوطالفأل 20(نوطالفأ ةيروهمج» اهل ةميدقلا جذامنلا نمو
 ةيرظنلا هذه ةغايصل نويحيسم اهم ماق يتلا تاالواحملا زربأ نمو "مق

 الينابماكل «سمشلا ةنيدم»و )8"!١81( روم ساموتل «ايبوتويو»

(159). 

 جبنملا وه نيدلا لعجت ال اهنأ وه ةيرظنلا هذه نم انمبي يذلاو
 ميقلاو تاروصتلا لك هنم قثبنت يذلا ساسألاو ةايحلا هيلع موقت يذلا

 يتلا ةماعدلا امه ةدرجملا ةيويندلا ةحلصملاو يلقعلا ماجسنالا نا لب
 اهيليختم ضعب ناك نإو «ةينيداللا اهتاعمتجم اهيلع ةيرظنلا تنب
 رثأ ال دراب يصخش نيد هنأ الإ هتنيدم يف نيد دوجو ليخت روم ساموتك

 ناهذأ يف  ًايروعش ال - تبسرت ةرطخلا ةركفلا هذه .«؟ةايحلا يف هل
 مهيف تدلوو ,تافلؤملا هذه لثم ةءارقب نيفوغش اوناك نيذلا نيفقثمل
 عقاولا نع نيدلا لزع ول ةلضاف ةديعس نوكت ةايحلا نأب ًاساسحإ

 .زابخن انح :ةمجرت .مسألا اذه لمحي يذلا باتكلا رظنا (9)

 84/١". : ءايبوتويد ةيئاسنإلا ثارت ةلسلس رظنا (54)

 ضل



 مايق ناكماب مهيلإ تحوأ لب .ةايحلاب امل ةقالعال ةدماج ًاسوقط يقبو
 . نيد الب ةلماكتم ةجيبب ةايح

 ةئيب يف اهلبقتو اهباعيتسا لهسي راكفألا هذه لثم نأ كشالو
 .ةقهرملا امتاقياضمو ىمعألا ةسينكلا نايغطل عضخت

 : ىعامتجالا دقعلا ةيرظن  ًايناث
 نورقلا يف ةيفسلفلا بهاذملا رهشأ  ةيسردملا ةفسلفلا تناك

 ثارتلاو نوطالفأو (م.ق "77) وطسرأ ةفسلف سدقت  ىطسولا
 بهذم ناكو  ثارتلا اذه اهب عبشملا ةينثولا مغر  ةلمج يقيرغالا

 ةيبرعلا رداصملا ربعت اهك وأ .22«يعامتجا ناويح» ناسنالا نأ وطسرأ
 ذنم هدوجوب ةنرتقم ناسنالل ةيعامتجالا ةلاحلا نا يأ .(هعبطب يندم»

 .ليلد ىلإ جاتحت ال يتلا تاملسملا نم ةيرظنلا هذه تناكو .مدقلا

 فلاخ «(زبوه» وهو لئاوألا نييعامتجالا نيثحابلا دحأ نكلو
 نكي مل ناسنالا نأ دقتعا ثيح ةركفلا هذه دصق ريغ نع اميرو
 ةلاحلا نأو هريبعت دح ىلع ناسنالا هيخأ ىلع ًايثذ الإ لصأل يف
 عونلا دارفأ نيب اهيف ةداوهال ًابرح تناك «ةيعيبطلا» وأ ةيرطفلا

 ضعبل مهضعب هتطساوب لزانتي دقع ىلإ سانلا جاتحا كلذلو يناسنالا
 ةعيبط تناك املو .عيمجلا ةمالسو نمأ ليبس يف قوقحلا نم ءيش نع
 اهذوفن ةوق دوجو رمألا مزلتسا اًاد رشلا يه زبوه اهاري امك ناسنالا

 هذه دارفألا ىلع ًايرابجإ دقعلا ذيفنت اهتمهم نوكت دقعلا نم ىلعأ

 .©9ةموكحلا وأ ةلودلا يه ةوقلا

 .94 :لوتوب نوتساج :عامتجالا ملع خيرات (5)

 .؟81// ١ ج :«ناثاياوللا» ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظنا (5)

 للا



 يهو زبوه اهيلإ لصو يتلا ةئطاخلا ةجيتنلا نع رظنلا ضغبو

 تيظح اهتاذ دنعلا ةركف نإف ةوقلاب دقعلا ذيفنت ةجحب نايغطلا ريربت

 . ؟9هدعب نم نيثحابلا ةيانعب

 دقع دوجو يف هعم قفتا يذلا )١17١5( «كول نوج» زيوه التو

 ةموكحلا ةطلس نوك يف هفلاخ هنأ الإ دارفألاو ةلودلا نيب ىعامتجا

 لوبقب ةديقم ةطلسلا نأ ىري وهف ةقلطم دقعلا ذيفنت ىلع ةفرشملا
 . هيف ةقثلا بحسب اهنم ةطلسلا بحس نكمي كلذلو امل دارفألا

 عم (107178) «وسور كاج ناج» دي ىلع ةركفلا تلمتكا ًاريخأو

 ةيعيبطلا ةلاحلا نأ ىري وسور نأ كلذ ءزبوه نيبو هنيب يساسأ قراف

 عامطألا لعفب ناسنالا نكلو هخيرات نم ةيبهذلا ةرتفلا يه ناسنإلل

 نم ةلاح ىلإ لقتناو يعيبطلا ءاقنلا نم درجت (!نايدألا) ريثأتبو
 ةلواحمو سانلا ةايح ميظنتل يعامتجا دقع دوجو تضتقا ةيوضوفلا
 . '9ةيعيبطلا ةلاحلا ىلإ مهم ةدوعلا

 ءاوس نيدلا رودل اهلافغا وه ماع لكشب ةيرظنلا ىلع ظحالملاو

 يفتكي ال وسور نأ ةجرد ىلإ نوكي نأ يغبني ايف وأ ن نئاك وه ايف

 نم ًالماع يهلالا نيدلا دعي لب عمتجملا هيجوت يف ينيدلا رثألا لامهاب

 .ةيوسلا ةيعيبطلا ةلاحلا ىلإ عوجرلا قوعت يلا لماوعلا

 نايدألا مهتي هناف نيدلا نع ةسايسلا لصفب وسور بلاطي نيحو

 بوعشلا نإ» :لوقي هدجن ثيح لصفلا اذه تيبس ىتلا ىه اهنأب
 تقولا يف اههلإو اهكلم ةلود لكل ناكو كولملا دبعت تناك ةميدقلا
 اهنيب نمو نايدألا نكلو ًادحاو ًائيش 5 نيدلاو ةسايسلا تناكف .هسفن

 هو :ةيسايسلا ةيرظنلا خيرات رظنا 6

 . 5١ :ةسايسلا ملع ىلإ لخدم رظنا (8)
 .ةالاب/إ : ةيناسنإلا ثارت .ةلسلس رظنا (9)

 ؟1



 ملاعلاب قلعتت يهف يحورلا ملاعلاو يداملا ملاعلا نيب تلصف ةيحيسملا
 عمتجملا اذهل نوكيال اذاملف يسايسلا عمتجملل عرشت الو يحورلا
 . ؟(صاخ يسايس نيد

 ةايحلا مقاو نع هلزعب هتبلاطمو نيدلا ىلع وسور مجهتل ًارظنو
 برجل ًاخراص انالعإ تناك هتافلؤم نأب نييبرغلا نيثحابلا ضعب هفصو

 , 30ه دضو عمتجملا دض

 مايق مامألا ىلإ ةيرظنلا هذه تعفد يتلا ةعجشملا لماوعلا نمو

 اميسال اهتفسالف ءارأو اهثدابم نم يحو ىلع ةيسنرفلا ةروثلا

 ةروثلا ليجنإ ةيرظنلا مسا لمحي يذلا هباتك دعي ذإ وسور
 . ةيسنرفلا

 ىه ةديدج ةركفب سانلا ىلإ ىعامتجالا دقعلا ةيرظن تحوأو

 عمتجملاو ناسنالا نيب نوكي امنإ دقعلا نأ ذإ «ةيموقلا وأ ةينطولا»
 عمال «هتابغرو درفلا حلاصم عم هحلاصم قفتتو هيف شيعي يذلا

 عزن ىلإ فدهت يهف .هب ةينيدلا ةلصلا ةوق تناك امهم ديعب رخآ عمتجم

 لحيل ةينيدلا طباورلا عطق ىلإو ةلودلل هئاطعاو ةسينكلا نم درفلا ءالو

 ةيداملا ةحلصملل ايلعلا ةميقلا تلعج اهنأ امك ةينطو طباور اهلحم
 هب رشبت يذلا توكلملل تسيلو دقعلا ماربإ مت اهببسب يتلا ةيويندلا
 .كلميام ىلغأ اهدعي عمتجملا ناك يتلا لئاضفلا وأ لثملا وأ ةيحيسملا

 ريذاعملا سمتلي ناك وسور نأ نم زليو هلاق ام ًاديعب سيلف كلذل
 .231)هترورض دكؤي امم رثكأ همدهو ىعامتجالا دقعلا ضقنل

 )٠١( :قباسلا ردصملا رظنا 885/1١.

 ) )11:ةيناسنإلا خيرات ملاعم 118/14.
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 : ىهلإلا قحلا ةيرظن ًاثلاث
 سائلا نودبعتسي كولملا ناك مالسإلل ةقباسلا ةلحرملا يف

 رصنعلا نم ىمسأ ةصاخ ةيقرع ةلالس مهل ذأ نيمعاز مهسفنأل
 لسن نم وأ هل | هنأ ىعداف تيغاوطلا ضعب الغو .كرتشملا يرشبلا

 ةمألل أ مهتم يأ دلخ يف رودي نكي ملو مورلا ة ةرطابأ لعف (ى ةهآلا

 لب «فيرشت ال فيلكت بصنملاو يسركلا نأو ًاقوقحو تايجاو هيلع

 عوضخ او ءالولاو ةمدخلا مسارم نم ممألا مهل همدقتام نأ نوري اوناك
 اسدقم ابجاو لإ سيل مهلجأل سيفنلاو سفنلاب ةيحضتلاو لذملا

 !سورحملا شرعلا هاجت هب نوموقي

 اهلك ةيدوبعلا درو اهساسأ نم . ةركفلا هذه فسنف مالسإلا ءاج

 ف مهزكرم بسانت تايلوؤسمو تاعبت ماكحلا ىلع ضرفو هذحو هلل

 نوعري نيملسملا ةالولا ةرومعم ا ءاحنأ مظعم يف سانلا ىأرف قمألا

 نوزيمتي ال يذلا تقولا يف ةلماك ةيلوؤسملا ءابعأب نوضبنيو مهح اصم
 .قرف ريبكب ةمألا نع هيف

 ابوروأ يف ايسال مالسإلا رون اهلمشي مل يتلا راطقألا نكلو
 ةدع يبوروألا درفلا لظو ةاغطلا رين تحت حزرت تلظ  ةيجمهلا

 قحلا هل نأ يعدي لوألا .ابابلاو روطاربمالا :رشبلا نم نيمملا دبعي نورق
 هتاوطخ كرابي ,ناثلاو .هأوه مهعضخو هتثيشم قفو سانلا مكح ف

 ؤرجيال ةنيعم تالئاعو تاالالس اهثراوتت ابوروأ شورع تلظو

 اذامبو ءالؤه مكحي اذا لأسي نأ ناسنا غيستسي الو مهسفاني نأ دحأ
 نم مهمكح نودمتسي مهنأب ًامامت نوعنتقم مهلك عاعرلاف ؟نومكحي

 .!!ةرشابم هللا

 اهوفسلفو ةيدوبعلاو دادبتسالا اذه اوررب نوثحابو ةفسالف رهظو

 فحل



 يف قحلا مهل نأب ًابلاطم هرصع كولم قلمتيل زبوه ءاجف «ةددعتم بلاوق يف
 ناج» ناك كلذكو .موهوملا دقعلا ديفنت اهب نوعيطتسي ةقلطم ةطلس

 قلطملا مكحلا نع نيعفادملا نم )١15146( (ستورج»و )١695( «نادوب

 نتفلاو تاروثلل ضرعم قلطملا ريغ مكحلا نأب كلذ نادوب للعيو»

 درفلا حلمت اهنأل يعامتجالا دقعلا ةيرظن ركنيو بازحألا عارصو

 .ةلودلا نيوكت يف ةكراشملاب روعشلا

 لبسلا لضف ذأ اهنا ةعيرذب ةيادبتسالا نع عفاديف ستور ج امأ

 نم عونلا اذه اوضترا دق ذإ سانلا نأو يعيبطلا نوناقلا قيبطتل

 ,2325هنع اوعجارتي نأ ًادبأ مهقح نم سيلف مكحلا

 ةيفسلف ةركف ىلإ تاركفلا هذه تروطت رشع عساتلا نرقلا يفو

 ةقلح لثمت يتلا ةيلاتلا هتسردمو )١900( («لجيه» دي ىلع ةدقعم

 لعلو .ةدرجملا ةيفسلفلا تايرظنلا نيبو ةيحيسملا دئاقعلا نيب لصو

 . قطنمو ركف ىلإ نيدلا ليوحت وه اهتذتاسأ هققح ام مظعأ

 حيسملاو (ةقلطم ةفرعم» ىلإ يحولاو «قلطم» ىلإ (هللا» لوحتف

 ةايحلا يه ةديقعلا نأ يأ «درجم نوناق» ىلإ ةعيرشلاو «طسوت» ىلإ

 خيراتلا نأ لجيه ىريو .22قئاقح ىلإ ككفت زومر دئاقعلاو اهسفن

 ماظنلا وحن مدقتلا موهفم ساسأ ىلع مئاق يقطنم روطت) نع ةرابع وه

 ةيرحلل ديسجت يه ذإ زيمتملا هدوجو هل يعيبط نئاك يه لب هريغ وأ

 . يخيراتلا روطتلا اهيلإ ونري يتلا
 غلب ىتح «ةيلدحلا» نوناق قفو روطتي لظ  هرظن يف  خيراتلاو

 ١98( :(يمألا باتكب قحلم» هدعبو ريمألا لبق يسايسلا ركفلا 766-584.

 )*١7( .”مه :4 ةيناسنإلا ثارت ةلسلسا

 انف



 دسجت اهيفف  لجيهل ةرصاعم تناك ىتلا  ةيسوربلا ةلودلا يف ةمقلا
 , !!('9ةيهولألاو ةيرحلاو قلطملا

 نم ةيرظنلا هل تضرعت يذلا فصاعلا دقنلا نم مغرلا ىلعو
 دقف  دادبتسالل فئازلا اهسيدقت ببسب ىرخألا تايرظنلا راصنأ لبق

 دادعتسا ىلع اولظ نيذلا ناللآلا سوفن يف امهيسال غلاب رثأ اهل ناك

 ناكف ةيموقلا مهلثم ىلعأل اديسجت اهيف نوري ةيروتاتكد ةموكحل دايقنإلل

 .نيرشعلا نرقلا يف رلتهو يضاملا نرقلا يف كرامسب

 اهانعمو ((سيراكد لا يف هتيرظن (ربيف سكام) .اهنم قتشاو

 ىلع ةلالدلل ةراتخملا ةلقلل ةعيبطلا اهتحنم ىتلا ةصاخلا ةوقلا  هدنع

 مهحور نأب سانلا دنع ماع داقتعا ىلع مهذوذفن موقي نيذلا ءامعزلا
 .2"2«نويلبانو رصيق سويلوي لثم» هللا حور نم

 اهتقباسك تسيل نيدلل اهتوادع نأ مغر  ةيرظنلا هذهو

 ءاعداو هيلإ يظفللا اهباستناو هب اهحسمتب اغلاب اررض نيدلاب تقحلأ
 نع مجن ذإ .مهل هللا ضيوفت نم مهتطلس نودمتسي اهتيغاوط نأ
 «ةيرحلا ةاعد» نومسي نم لبق نم نيدلا دض فينع لعف در كلذ

 اهنأب نيعرذتم نايدألا ةمجاهل ةصرف ىوعدلا هذه يف اودجو نيذلا
 . ةيروتاتكدلا سدقتو نايغطلا كرابت

 نايغطلا اوسرام نيذلا ماكحلا نأ هيف ةيرمال يذلا قحلاو

 يأ» يملإلا نوناقلا ذيفنت نع نوكي ام دعبأ مه ىوعدلا هذبب نيرتستم

 هللا نأ ىلع ليلدلا ةماقا نوعيطتسي ال مهنأ قوف «هللا لزنأ امب مكحلا

 .همساب بوعشلا لالذإو ممألا ىلع طلستلا يف قحلا مهحنم

 781 :يسايسلا ركفلا رظنا (15)

 .؟8© :هليمزو رفيكامل عامتجالا رظنا (15)
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 ناضيقن يرشبلا نايغطلاو ينابرلا لدعلا نأ دكؤي خيراتلا عقاوو

 ف نودنتسيو العف هللا لزنأ امب نومكحي اوناك نيذلا ناو ناعمتجيال

 لدع ةيرشبلا ماكح مظعأ مه ةقيقح يمهلإلا يحولا ىلإ مهتطلس

 ايند يف اوققح دق كلذ لضفب مهاو ًاعضاوتو ةمحر مهدشأو ًافاصناو

 ءايبنألا ةريس يذ يهاهو لايخلا يف هب نوملحي ةفسالفلا ناك ام عقاولا

 ءافلخلاو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ةريسو ليئارسإ ينب اومكح نيذلا

 جذومنلاو ةقرشملا ةروصلا اهيف رهظت مهوذح اذح نمو نيدشارلا

 نيذلا ةاغطلا ماكحلا ناك ًامامت كلذ سكعو .لثمألا مكحلل عيفرلا
 توربجلل جذامنلا أوسأ نولثمي مهف يهالا قحلا ةيرظنب لوحجبتي

 .داديتسالاو

 ناك هللا لزنأ امب مكحلا ىلإ برقأ مكاحلا ناك املك اذكهو

 يأ نيبو هنيب هللا ةيشخ تلاحو ةماقتسالاو ةهازنلا ىلإ برقأ همكح

 يف طقس هللا لزنأ امب مكحلا نع دعتبا املكو ؛نايغطلا ناولأ نم نول

 عاونأو دادبتسالا فونصب همكح ةحفص تخطلتو ملظلا يواهم

 .روجلا

 اهماكح ىلع هيفضت ايف قح ىلع يهالا قحلا ةيرظن تسيلف نذإ
 كلذكو «هتدارإو هللا ضيوفت بسح لمعلاو ةعنطصملا ةسادقلا نم

 ىلع عجشيو نايغطلا ذبحي نيدلا نأ ىوعد يف قح ىلع اهموصخ سيل
 .دادبتسالا

51 



 ةرصاَصلاَو ةّئيدحا تاَيرقلا

 نيرشعلا نرقلاو يضاملا نرقلا يف نويسايسلا نوركفملا دقتنا

 .اهيلع ةنيابتملا مهتاضارتعا اودبأو ةقباسلا ةيسايسلا تايرظنلا

 برضتو هللا ريغل «(ةيمكاجلا قح» ىطعم ٍطعت اهنأل اهودقتنا لهف

 قاثبناو هميلاعت ىلع اهلك ةايحلا مايق ةرورضو نيدلا نع ًاحفص

 ةلحرملا هذه يف هثودح لامتحا نأ لب كلذ ثدحي مل الك

 ىريف (ةيلايخلا» ةيرظنلا امأ .ةقباسلا لحارملا يف هنم دعبأ ةيخيراتلا

 نوكت نأ اهبسحو اهدقن يف تقولا عاضي نأ ثبعلا نم نا ءالؤه

 .«نييعقاو» مهسفنأ نودعي مه انيب ةيلايخ

 ةكلمم» وأ هللا ةكلمم»» ساسأ ىلع ةمئاقلا ةسينكلا ةيرظن امأو

 يهف موللا اهيلع ددشيو دقتنت نأ لهسأ اف ءاهيمست تناك مك «حيسملا

 ل مهرظن يف- اهنأل لب نيدلا ةقيقحل ةفلاخم اهنأل ال (ةيعجر» ةيرظن

 .نيدلا ميكحت ساسأ ىلع موقت

 نيشحابلل دودللا ودعلا وه  هتروص تناك ًايأ- نيدلاو

 ةطبار وأ ةينادجو ةفطاع نيدلا نأ ىري مهضعب .ءالؤه «نييملعلا»

 ضر



 ةيسنلاب ةيمويلا ةايحسأ عقاو وهو هب هل ةقالعال ايف هماحقإ لاوحألا نم

 . !دادبتسالاو ا الإو ةماع عمتجملاو ةلودلا نع كاضف درفلل

 . ةربابجلا لظأب ةاغطلا ىتعأ اهلاجر

 ضحم رش هساسأ نم نيدلا نأ لوقيف طتشيو ولغي مهضعبو
 نع قئاعو بوعشلل ردختم هنأل لازيو لصأتسي نأ بج لاضع ءادو

 تاورث صاصتمال نوركتحملاو نودبتسملا اهم عنقتي ةليسوو روطتل

 .ةبوكنملا ةحداكلا تاقبطل

 ةلع اهسفن ةلعلل ةمئاللاب اهيلع ىحني (يهلإلا قحلا» ةيرظنو
 ليبق نم نوكت نأ ودعت ال هيلإ اهتبسن تناك ناو نيدلا نم اهدادمتس
 . يظفللا قيوزتل

 باتكلل الاثم زراب يسايس بتاك وهو (« يكسال دلوراه» ذخأنلو

 : نيثدحمل

 ًادقن امهدقني مث زاجياب نيتيرظنلا نيتاه يكسال صخلي
 هتبرجت نابإ ةدئاسلا ناسنإلا ةرظن يمسن نأ اننكمي» :لوقيف «ايملع»

 دعاوقلا نم ةعومجم ىوس سيل نوناقلاف ةيتوهاللا ةرظنلاب ةيئادبلا
 كلذ ىلع ءانبو اهلظ يف نوشيعي نمل ةلآلا وأ هلإلا اهحنم يتلا ةيهإلا

 ىلع حضاولا لثملاو سدقملا يحولا اهردصم نأل عاطت نأب ةقيلخ يهف

 (. . .يبارومح ةعيرشو ىسوم نيناوق كلذ

 ريس ىلإ رظني امدنع ةينوك ةرظن لجيه دنع ةرظنلا هذه حبصتو»

 ققحتو ماودلا ىلع ديازتت ةيرح نع فشكت ةركف هنأ ىلع خيراتلا
 .«ةلودلا روطت لالخ اهدوجو

 صح



 لعجت اهنأ يه ةدحاو ةيصاخ يف قفتت اهلك تايرظنلا هذه»

 ديعب اًمثاد نوناقلا رهوجف !! . . .ناسنإلا ةرطيس جراخ دقعلا ماربإ
 ةعيرش ناسنإلا عابتا يف حالصلا نمكيو هدجن نأ هيلعو ناسنإلا نع

 .«(اهعضو يف هل ديال

 ثوحبلا تتبثأ دقف تايرظنلا هذه لثم روصق حضاولا نمو»

 تابوقعلا لظ يف لمعت اهنأ يعدت يتلا مظنلا لك أطخ ةيخيراتلا
 الإ اهيف رحس ال ةضماغ ةغل ملكتي اهم ىحوأ يذلا هلإلاف .ةيتوهاللا

 , 0"3مهل ًاعابتأ مهسفنأ اوبصن نم ىلع

 نإف ثحبلا نم رخآ ًاعضوم ًالامجا راكفألا هذه ةشقانمل نأ عمو
 سيل هنأو اميسال صيحمت نود هزواجتن نأ يغبني ال مالكلا اذه لثم

 يسايسلا ركفلا يف ةماع ةرهاظو دئاس هاجتا وه امنإو بتاك نم ةتلف
 .يبرغلا

 اهذختي (ةيملع ريغ» فقاوم نم هلكاشامو مالكلا اذه نإ

 قيلي ال امم نيدلا اياضق نم ةيضق ةيأ لايح نيينيداللا نيثحابلا مظعم
 .لوقي ايف ةيعوضوملاو ةقدلا ىرحتي يذلا هيزنلا ثحابلاب

 قئاقحو خيراتلا قئاقحب «ةجودزم ةلاهج» حوضوب هيف ىجتيو
 (ماكحألا ميمعت د» يف ودبتف ةيخيراتلا ةلاهجلا امأ .ءاوس دح ىلع ملعلا

 إ ةياصلا ةيذلا ةيداخا باك نم هموجني نم ردن اطخاودي

  نيلهاجتم وأ نيلهاج عئارشلاو نيدلا نع مهماكحأ نوممعي

 نمض هنع ربعي نأ انلطم عصبالا «مالسإلا» ةقحلا ةيهإلا هتروص يف نيدذلا

 «ةيمسرلا ةيحيسملا» هب مصوت امب مصوي نأ و ىرخألا لحنلاو نايدألا

 يتلا ةفرحملا ةاروتلا ةعيرش هب فصوت امبالو ابوروأ اهب تناد يتلا
 .«ىسوم نيناوق» يكسال اهيمسي

 .55-58 نم تافطتقم .ةسايسلا ملع ىلإ لخدم (15)
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 ةمألل لجسيل  يكسال مهوت ام سكعلا ىلع  خيراتلا نإ
 ةيرشبلا هتفرع رصع ىهزأ هللا ةعيرشل لماكلا اهقيبطت نابإ ةيمالسإلا

 لإ مهللا .قالطإلا ىلع هتاحفص نم ةحفص عصناو .ءاخرو ةلادع
 ثوحب ىه ىكسال .اهدصقي يتلا ةيخيراتلا ثوحبلا تناك اذإ
 . !نيدقاحلا نييبرغلا نيبصعتملا

 يذلا وه لثمألا نوناقلا نأ ىوعد يف زربتف ةيملعلا ةلاهجلا امأو
 . !فلإلاو هل هعضي يذلا سيلو هسفنل ناسنإلا هعضي

 ةيدودحمو هكاردإ ع رجعو هملعا روصقو ناسنإلا ةقيقحب حضافلا ( لهجلا

 ىحاونو صقنلا تافص نم هنيوكتو هتعيبط يف نأ ثيح هتفرعم

 .هسفنل عرشي نأ نم لهجأو زجعأ هلعجي ام فعضل ضل

 حبصي نلف دوجولا رارسأو نوكلا سيماون نم فشتكا امهم وهو
 ةفصو  ملعلاب نومرغملا مهوتي امك لاوحألا نم لاحب لهإد

 .اهبجوأو ةيهولألا تافص صخأ نم عيرشتلا قح ينعت يتلا (ةيمكاحلا)

 هللا دبعيل قلخ  هدوجو لحارم نم ةلحرم لك يف ناسنإلاو
 ةيهلإ سيماونو نئسب ًاموكحم هسفن دجي هنأ ليلدب هسفن دبعيلال

 .اهقاطن زواجتي نأ غلب ام ًاغلاب  عيطتسيال

 هيف رايتخالا ةيرح هللا هاطعأ امنإف هتايح نم يدارإلا بناجلا امأ
 تاقولخملا نيب هردقل عفرو هل ميركت كلذ يو « ءركشي مأ رفكيأ هيلتبيل
 نوكلا : عمو هسفن عم ماجسنالا هل لصح هللا ةعيرش هيف عبتا نإف

 هترطف نيبو هنيب مداصتلا ناك هقلاخ ىلع درمتو هاوه عبتأ نإو .هلك

 تفر



 ف موتحملا هريصم نع ًلضف ايندلا يف ًاكض ةشيع شاعو نوكلاو
 , 23" ةرخآلا

 تايرظنلا بيعي هسفن يكسال وه اهو ًاديعب بهذن انل امو
 «ةيطارقميدلا» دقنيو -ًابيرق يتأيس امك اهثيدحو اهميدق ةيسايسلا

 ةيسايس ةيرظنب نايتإلا نع ًازجاع فقي مث ًاعذال ًادقن هموق ةدوبعم

 ةحلصمل ةقبط ملظت وأ رخآ باسح ىلع ًادرف يباحت ال ةلداع

 , 080 ىرخأ

 نيرصاعملا نييسايسلا باتكلا لك هفقي زجاعلا فقوملا اذهو
 ىلع ةيلودلا ةسايسلا يف ةداحلا ةمزألا هنيع مأب ىري يرصعلا ناسنإلاو

 .اهل رصحال يتلا ةيسايسلا تايرظنلا نم مغرلا
 ان ع

 وه ةثيدحلا تاساردلا روحم نإف يعامتجإلا دقعلا ةيرظن امأ

 ةلدابتم ةيعفن ةيحلصم موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا نأب ةلئاقلا اهتركف
 وه اهيلع ذخأ يذلا بيعلا نكلو كلذ ىوس ةمكاحلا ةطلسلل دنس الو

 باحصأ عيطتسيال يذلا دقعلا كلذ .دقعلل يلايخلا اهروصت

 ىلإ لئاوألا نويسايسلا باتكلا أحل ىمهو دقع وهف ًايخيرات هتابثإ ةيرظنلا
 كاذنآ ةمكاحلا تاطلسلل ةحيرصلا ةهجاوملا نم ًابوره امإ هضارتفا
 . "ة)اهياحصأ نيب فالتخا ىلع اه ًافلزت وأ

 نيدلا لاجرو كولملا ةدابع نم بوعشلا تصلخت نأ دعب امأ

 يف ملاعم نم ةايح جبنم هللا الإ هلا ال لصفو يدودوملل مالسإلا ءىدابم باتك ةمدقم عجارت 1

 . قيرطلا
 4 ج ىلاعلا خيرات يف هتلاقمو ةسايسلا ملع ىلإ لخدم :باتك رظنا 01

 44 :ةيسايسلا ةيرظنلا خيراتو ٠” :ةسايسلا ملع ىلإ لخدم رظنا (014)

 فقل



 صلخت هسفن تقولا يفو يسايسلا يعولا نم اه سأبال ةجرد تغلبو

 كانه دعي ملف (ةيعقاولا» ىلإ اوهجتاو (ةيكيتنامورلا مالحأ» نم باتكلا
 .ًايخيرات امل ساسأ ال تايرظن ضارتفا ىلإ وعديام

 يف ةدوشنملا هتيغب ثيدحلا ةسايسلا ملع دجو كلذ نم ًاقالطناو
 يخيراتلا هدوجو ناك نإو رومألا ىلإ «ةيرصع» ةرظنب ىلجتي رخآ بتاك
 يذلا «يلليفايكم الوقين» وه كلذ ىرخألا تايرظنلا ريهاشمل ًاقباس
 يقف ماحلإلا ردصم «ريمألا» هباتك دعيو (نيثدحملا لوأ» بقل هيلع قلطي
 دح ىلع نييسايسلا نيركفمللو ماكحلل ةبسنلاب ثيدحلا رصعلا
 1 , 2 ')ءاوس

 ةيرظنو رشع عساتلا نرقلا يف ةينيداللا تايرظنلل ناك دقو اذه
 اهسابلاو ةيليفايكملا ثحبب يف ربكألا ماهسإلا ةصاخ ةفصب روطتلا
 ةاعدمو اهءاحصأل ةبسم لبق نم تناك نأ دعب جرهبملا يملعلا سابللا
 .اهيقنتعم نم ريفنتلل

 ةسينكلا تاوباب اهنع ثدحتي يلا «حيسملا ةكلمم» تناك دقل
 : نيميظنت ىلع لمتشت ةيكيلوثاكلا

 سئانكلا هلمع لاجمو نيدلا لاجر هلثميو يحورلا ميظنتلا ١
 . (ةئيطخلا» نم صالخلل هيجوتلاو ظعولا هتفيظوو ةريدألاو

 .ةيويندلا ةايحلا نوؤش

 عم ةيحديسم ةيقالخأ حور لظ يف هطاشن سرامي نيميظنتلا الكو
 . حورلا هذه مارتلإلاب توافت

 .سواغ نايتسيركل ريمألا باتك ةمدقم رظنا )٠١(

 فرن



 ًادوجوم ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا ناك ةيملعلا ةهجولا نمف
 ةيبوروألا ةايحلا دوسي ناك ةيعوضوملا ةيناملعلا نم ًاعون نأ يأ لعفلاب
 ريغ هللا لزنأ امب مكحلا مادام يعيبط رمأ كلذو ىطسولا نورقلا ةليط

 . عمتجملا يف ذفان

 ىلإ ةحارصب اعدو ةيتاذ ةيناملع ةوعد ىنبت نم لوأ نكلو

 وه ةايحلا بناوج نم مهم بناج نع هلزعو نيدلا داعبتسا
 .«يليفايكم »

 اهمسر امك موقت مكحلل ًايلمع أجهنم اهرابتعاب ةيليفايكملاو

 يال روصت نم ةدمتس ةمزالتم سسأ ةثالث ىلع «ريمألا» يف اهعضاو

 : يه فرص

 ةعنطصم ريخلا يف هتبغر ناو هعبطب ريرش ناسنإلا نأب داقتعإلا ١

 يه كلت تمادامو ,(5"2تحب يعفن ضرغ قيقحتل اهلعتفي
 0 .اهءارو قاسنا اذإ مولالو هيلع جرح الف ةلصأتلا هتعيبط

 مسر دقف قالخألاو نيدلا نيبو ةسايسلا نيب ماتلا لصفلا  '؟

 اهماكحأو اهريياعمب ةلقتسم ةصاخ ةرئاد ةسايسلل يليفايكم

 مامت «لليفايكم قرفدو قالخألاو نيدلا ةرئاد نع اهكولسو

 مدع دكأو ةيقالخألا نوؤشلا ةساردو ةسايسلا ةسارد نيب قيرفتلا

 . ©" 9(|بنيب طبار يأ دوجو

 اك امهتاذ يف قالخألاو نيدلا ركني مل ٍلليفايكم نأ حيحص

 لح يف مكاحلا لعجي هنكل ةرصاعملا تايرظنلا ضعب يف نأشلا وه

 دارفأ ىلع اهرصقيو امهنم ةدمتسملا طباوضلاب كسمتلا نم

 .بعشلا

  99١:ريمألا رظنا 1514.

 :ةمدقملا ريمألا م5 6

 فش



 اهعضو يتلا ةيلمعلا ةدعاقلا يه هذهو :ةليسولا رربت ةياغلا نإ “ 

 اهل نإف كلذلو .ةيقالخألاو ةينيدلا دعاوقلا نع ًاليدب لليفايكم
 .اصاخ اريسفت هدنع

 قيرغالا ةفسالف مهنمو .مدقلا ذنم نويسايسلا باتكلا ناك

 نم فدهملاو ةلودلا نم ةياغلا نع نوثحبي مهريغو وطسرأو نوطالفأك

 ةيماسلا ايلعلا لثملا قيقحت يه اهتياغ نأ مهضعب ىأرف .2«”)اهدوجو

 اهنأ ىلإ نورخآ بهذ اهنيب .ًافوسليف مكاحلا نوك مهطارتشا ءاج اذهلو
 .هنومسي امك «يعيبطلا» نوناقلا وأ يهلإلا نوناقلا ذيفنت

 ةياغ ةلودلا نأ ىلإ بهذ ةيلمعلا ةعزنلا اذ يلليفايكم نكلو

 ايف ضوخلل يعادالو هسأرب فده مكحلا مامز ىلع ضبقلاو اهتاذب

 .كلد ءارو

 لصوي ليبس يأ كولس نم عنامال ةياغلا هذه قيقحت ليبس يفو
 كلت تفصو امهم كلذ ليهست انأش نم ةليسو ةيأ مادختساو اهيلإ

 يف هجبنمو نيدلا عم تفانت |مههمو ةيقالخأ ريغ اهنأب لئاسولاو لبسلا
 .كولسلا

 ًارايعم سيل اهمدع وأ ةليسولا ةيحالص هب ساقت يذلا رايعملاف
 يف قحلا هدحو يسايسللو ءيصخش يتاذ رايعم وه لب ًايعوضوم
 .هنالطبو هتطخ وأ كولسلا ناولأ نم نول يأ ةحصب مكحلا

 .ةضبنلا رصع يف ترهظ امى ةيلليفايكملل ةزجوم ةروص كلت
 طاسوألا يف ةدشب تضروع ةرهاظلا ةيقالخأ اللا اهتعزن ببسبو

 نوفلؤملا هدقنو «ريمألا» ةءارق ةسينكلا تمرحف ةيركفلاو ةينيدلا

 . ىقيرغالا ركفلا يناثلا زرصفلا :ةيسايسلا ةيرظنلا خيرات رظنا (55

 فش



 ىلع قلطي نأ نكمي فصو عنشأ «يلليفايكم» ةملك تلظو .فنعب

 .ريمضلاو ةيناسنإلا نم درجتم قلخلاو نيدلا دويق نم للحتم تاسنإ

 ءاردزإلاو تقملا عضوم يف يهو نورق ةثالث ءاهز تيقب اذكهو

 '  .ًافنآ تضروُع ىلا تايرظنلا تف اديب

 نيدلا ىلع ةلماشلا ةضافتنإلا نرق رشع عساتلا نرقلا ءاج املو

 دي ىلع يوضعلا روطتلا ةيرظن ترهظ ًايعقاوو ًايركف قالخألاو
 يأ بسنألل ءاقبلاو عارص ةايحلا نأ اهتدعاقو اهنوناق ناكو .نيوراد

 .لاحلا ةعيبطب ىوقألل

 طبترم دوجولا نأب !«يملع» ساسأ ىلع سانلا نمأ ذئنيح

 ةليسو نيب قيرفتلاب حمسي ال ءاقبلا ىلع يمتح ا عارصلا نأو ,ةوقلاب

 قيقحتو ةجيتنلا نامضب اكل ةليسولا ةيعونب ةربعلا تسيلف ىرخأو
 . هتاذ يف «ءاقبلا» ىه ىتلا ةياغلا

 . !ةوقلا وه قحلا نإ لوقت ةيلليفايكملا
 .ةوقلا وه دوجولا نإ : لوقت ةينيورادلاو

 .كلذك ةيلليفايكملا نكتلف نذإ ةيملع ةيرظن ةينيورادلاو

 تدقف ةسينكلاف «ةلداعملا هذه لثل  ىيبت فورطظلا تناكو

 جوت ةراقلا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحاو « يغاطلا اهناطلس

 . ةيحان نم اذه . ةرمدملا ءانحشلاو ةنحاطلا بورحخلاو تاعارصلاب

  نرقلا كلذ يف ةسايسلا تطبترا ىرخأ ةيحان نمو

 . ةينيدلا تارثؤملاو نيدلا نع ًادعب تدادزاف ًايوق ًاطابترا داصتقالاب

 ةطبارتم ةايحلا بناوج لكو داصتقالاو ةسايسلا نأ عقاولاو
 .داصتقالا نأ الإ .رخآلا نع امم لك لصف بعصي ثيحب ةمزالتمو
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 عاضوألا اسيل ةيلودلا ةسايسلل يسيئرلا روحملا حبصأ ةصاخ ة ةفصب

 .ةيبوروالا ةراقلا اهشيعت تناك يتلا

 يعامتجا ماظن رايمخا ةيبوروألا ةايحلا تدهش ةرتفلا هذه يفف

 . ةيلامسأرلا تدلوو عاطقالا راهنا دقل هلع رخآ ماظن مايقو

 ةعشب ةروص لثمي ًاقباس هنع انحملا يذلا يعاطقالا ماظنلا ناك

 ةعاظفب هدابعتساو ناسنالا ةميق نم طحلاو ةيناسنالا ةماركلا رادهإل
 . ةليبنلا ةيناسنالا يناعملا نم اودرجت هسنج ينب نم سانال

 :نيتمشاغ نيتطلسل ًادبعتسم ماظنلا اذه لظ يف ناسنالا ناك
 ةيعاطقالا كلمي ديسلاف «نيدلا لاجر ةطلسو نييعاطقالا ةداسلا ةطلس

 [ى تابوقعلا اهيلع ضرفيو نيناوقلا اه نسيو نيحالفلا نم اهيلع نمب
 نأ يف ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نيب عمجي ناك هنأ يأ ءاشي
 .دحاو

 ةئيطخلل ةجيتن هنأ ةجحب دابعتسالا كرابيف نيدلا لجر امأ
 نأ ذإ ةيصخشلا هتحلصمل ديبعلا ريخست يف ديسلا كراشيو ىلوالا
 يفو يعاطقالا ماظنلا نم كفنيال ءزج انحضوأ نأ قبس ايك ةسينكلا
 يف ىوصق ةيمهأ اه ناتكرح كلانه تثعبنا يرزملا عقاولا اذه لظ
 ريغو «ةينيدلا ةيحالصالا ةكرحلاو «ةيملعلا ةكرحلا :يبوروالا خيراتلا
 ىلإ ةدنتسم «ةيزاوجربلا ةقبطلا» ترهظو امهيف يمالسالا رثألا فاخ

 لظو يبيرجتلا يملعلا مدقتلا رامث نم ةديفتسمو «نفلاكو رثول» لاوقأ

 أدب ثيح (ةيعانصلا ةروثلا» ىمسيام أدب ىتح ًادودحم ةقبطلا هذه رود

 نيب سفانتلا دتشاو ذوفنو ةميق نم ضرألل ناك امب رثأتسي عنصملا
 .فايرألا تايعاطقا يف نييعارزلا كالملاو ندملا يف ةعانصلا لاجر

 لامعلاو ةصيخرو ةرفوتم ةلماع ديأ ىلإ جاتحت كاذنأ ةعانصلا تناكو

 ضخ



 ناكف نييعاطقالا ةداسلا ةرطيس تحت فيرلا يف نوشيعي عضولا ةعيبطب
 تالفنالل مهل ةصرفلا ةحاتاو مهيلع ضورفملا روسلا رسك نم دبال
 ةداسلا ةحلصمل نكلو مهتيرح ةحلصملال .ةيعاطقالا دويق نم

 .نييزاوجربلا

 ناك يذلا (يطارقويزيفلا» وأ يعيبطلا بهذملا رهظ ذئنيح

 نم رميو ءاشيام لمعي هعد يأ (رمي هعد .لمعي هعد» راعشب يداني

 .ةيبوروألا ةايحلا يف ًاديدج ًاحتف كلذ ناكو ءاشي ثيح

 لالحلا قزرلا ليبس رايتخا يف ناسنالا ةيرح نأ نم مغرلا ىلعف
 ناسنالل ةبسنلاب تناك هللا ضرأ نم ءاش ثيح ىلإ لاقتنالا يف هقحو

 يف اهيلع لوصحلا نإف «ءاوه لاو ءاملاك ًايهيدب ًارمأ يمالسإلا قرشلا يف
 .ةياغلل ريبك بسكمب ًارفظ دعي يعاطقالا برغلا

 ةيبوروالا بوعشلا ةيقبل ًايوق ًازفاح ةيسنرفلا ةروثلا حاجن ناكو
 نومسي نمت نيركفملا تاخرص تعفتراو ةعباتتملا تاروثلا تعلدناف

 يتلا دويقلاو عمتجملا اهب جعي يتلا ءىواسملاب نيددنم «ةيرحلا ةاعد»

 .اهرين تحت درفلا حزري

 نيب ةنحاطلا بورحلا تاليو نم بوعشلا هتناعام ببسبو
 نايغطلا ببسبو تناتستوربلاو كيلوئاكلا نيب اميسال ةينيدلا فئاوطلا
 دقحلا ببسبو سانلا ىلع هنوضرفي نيدلا لاجر ناك يذلا رئاجلا

 يف لوحخدلاو هللا ىدبم ءادتهالا نع نييبوروالا بجح يذلا يبيلصلا

 ناكو «ةينيد ال» اهب بلوط ىتلا ةيرحلا تناك كلذ ببسب  قحلا هنيد
 مهلتساو .كلذك ًاينيدال هيلع ديدجلا عمتجملا ءانب داري يذلا ساسألا
 نوجو ازوئيبس» .تاباتك نمو يقيرغالا يفسلفلا ثارتلا نم نوثحابلا

 بلاوق قفو عمتجملا ةغايص ةركف نييسنرفلا نييعوسوملاو «كول
 . ةيناملع تاميظنتو

 ريل



 مرضت ةيدوملتلا تامظنملا تناك ةرات ةينالعو ةرات مالظلا يفو

 ةيجابإلا ىلإ ًاعفد سانلا عفدتو نيدلا دض ةوادعلا ران ججؤتو داقحألا
 .داحلإلاو

 ةبالخ ةيرحس ةملكب مهفطاوع تقلعتو سانلا رعاشم تقتلاو

 «نويعفنلا»و «نويعيبطلا» هب ةادانملا يف قفتا باذج ديدج أدبملل زمرت

 يذلا نمو . (ةيطارقوميدلا» أدبم وه كلذ «نويدرفلا»و «نويعامجلا»و
 . !؟ةلولغملا لوقعلاو ةدهطضملا بوعشلا نم هبل ةيطارقميدلا بلخت ال
 . . هيلع دحأل ةياصو الو تاطلسلا ردصم وهو هسفن ديس وه بعشلا

 قوقحو تايرح # هتيسنج وأ هتديقع تناك ًايأ  نطاومللو
 ءادبا قح لقنتلا ةيرح لمعلا ةيرح :لبق نم اهب ملحيل نكي مل
 رهاظتلا قح ةديقعلا ةسيرح ل كولسلا ةيرح  يأرلا
 . . جاجتحالاو

 هل رودتل عاطقالا لظ يف وهو نكت مل تانامض كلذك هلو
 ةنامض  ةمكاحملا ةنامض قيقحتلا نامض  ماهتالا نامض :دلخ يف
 , " ؟9ذيفنتلا

 مالحألا هذه مهتركسأو تاراعشلا هذه مهترهب سانلا لك
 ةميق لكب هذبنو «بيهرلا يضاملا كلذ نايسن مهدهج لكب اولواحف
 ىلإ نيقاتشم اوقرحتو ...قالخألاو نيدلا اهنيب نم ناك نإو هلثمو
 لؤافتلا يف قرغم هاجتا بدألاو ركفلا ىلع ىغطو ءاضو رهاب لبقتسم
 .امل دحال نيذللا مدقتلاو ةداعسلا يف ةقلطم ةقث قثاو

 ةيابنلا كردت طقف ةحاو ةئف  لاحلا ةعيبطب  كلانه ناكو
 «ةيلامسأرلا» ةقبط يه ةئفلا هذه «ةيلمعلل قيمعلا ىزغملاو ةيقيقحلا

 .«ةسايسلا يف» لصف نيرشعلا نرقلا ةيلهاج عجاري اهئدابمو ةيطارقميدلا دلوم لوح (174)

 قفرفل



 نايبلا نع ينغو .ةيزاوجربلا ةقبطلل ةروطتملا ةصالخلا نولثمي نيذلا

 .2©"*«دوهيلا نوبارملا» مه ةقبطلا هذه يف ةزرابلا سو ٌؤرلا نأب لوقلا

 :يبرغ يسايس ثحاب ةياور نم ةصقلا ىلإ عمتسنلو
 :«لضفأ ملاع ىلإ ليبسلا» باتك يف «ركيب لراك» لوقي

 ءالولاب نيدي اهيف شيعي يتلا ةكلمملا تناك ًايأ لجر لك ناك»

 صاصتخا ًاضيأ احل يتلا اهمكاحم مامأ هيضاقت نع ٌداضف ةنيعم ًاسوكم
 هتاذ تقولا ف نيدي ناك هنكلو .ةنيعم مئارج ف هيلع ةبوقعلا عيقوت

 ريمأل عفدي ناكف ةيندملا لئاسملا يف ةيندملا هدالب ةموكحل ةعاطلاو ءالولاب

 مامأ ىضاقتي ناكو ةنيعم ىرخأ بئارض كلملل وأ ةعطاقملا

 هيلع عقوت مكاحملا هذه تناك امك كلملا وأ ةريدألا مكاحم

 عازنلا بشني نأ ًايضقم ًارمأ ناك اذكهو ةنيعم مئارج هباكترال ةبوقعلا

 امل ءالولا بجاوب سانلا اههنم لك بلاطت ىتلا نيتطلسلا نيتاه نيب

 نم ءزج لك يفو ىطسولا روصعلا ةليط ابوروا برغ خيرات نكي مو

 .«ةلودلاو ةسينكلا نيب رمتسملا حافكلا اذهل ًاخيرات الإ هئازجأ

 لالخ ةلودلا ىلإ ةسينكلا نم ةوقلاو ناطلسلا لاقتنا مت دقلو»

 ةينيدلا تاعزانملا ببسب ةيلودو ةيلهأ بورح يف تضقنا يتلا ماع ةئاملا

 رفظلل ًادعالو نيليال ًايماد ًايشحو ًاحافك بورح ا هذه تناكو

 . «يسايسلا ناطلسلاب

 . . دحوملا يحيسملا اهعمتجم ةيبرغلا ابوروأ نم ىفتخا اذكهو»

 تءاج دقلو .. .ةعقاو ةقيقح اهلالقتساو لودلا هذه ةدايس تحبصأو

 يف لليفايكم فرع دقف . ةقيقحلا هذه ديؤتل كلذ دعب ةيرظنلا ءيدابملا

 .ادعاصف 74 ص «يقأتس ايك ةيطارقميدلا بويع رظنا (؟)

 فرض



 ةوق اهنأب ةلودلا ١8١ ماع ةبارق هرشن يذلا «ريمألا» روهشملا هباتك
 مهتفيظو وأ ماكحلاو ءارمألا ةمهم نأ هيف نلعأ امك ةتحب ةيسايس
 هذه مهمادختسا ف مهو اهمادختساو ةطلسلا باستكا يه ةديحولا

 ققحتت يتلاو تاياغلاو ضارغألا ىلع مهدحو اومكحي نأ مهل ةطلسلا
 .قالخألاو نيدلا دعاوقب نيديقم ريغ كلذ لجأ نم مهو اهقيرط نع

 ةيطارقوميدلا ةروثلا تغلأ رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يفو
 يذلا ةموكحلا ناطلس هلحم تلحأو كولملل ناك يذلا قلطملا مكحلا
 لودلا «ةروثلا هذه تلعجو .. .بعشلا اهبختني ةيباين تايعم هتلوت

 نم ًالالقتسا رثكأ يلاتلابو ةيويندلا رومألاب ًامامتها رثكأ اهفالتخا ىلع
 . يملالا قحلا لحم بعشلا ةدارا تلح اذكهو لبق يذ

 ليبس يف اوتوميو اولتاقي نأل دادعتسا ىلع سانلا ناك |ىو»

 هتلود ليبس يف توملاو لاتقلا ةبهأ ىلع لجرلا حبصأ ةسينكلاو نيدلا
 ,59(2(هيصشو

 :لوقي ثيح «ةيطارقوميدلا» نع مالكلا ىلإ «ركيب» عم لقتنن مث
 الإ 04 نإ عقاولاو ةركفلا ثيح نم ةيرصعلا ةيطارقميدلا»

 ١ هيلع راس يذلا ماظنلا كلذ هجو يف تماق ةضراعمل ةجيتن
 2 نينرقلا لالخ ةيبوروالا لودلا مظعم يف ًادئاس ناكو ةموكح او
 ًادانتسا ةقلطملا ةطلسلا اوعدا كولم لودلا مكحي ناك نأ تقو (16و
 نايعألا ةقبط ىلإ كولملا ءالؤه ةطلس تدنتسا دقو يملالا قحلا ىلإ
 ءارجالا ةصاخبو سانلا ةيبلاغ تناكو ةدطوملا ةسينكلا ةطلس ىلإو
 ملف اليثض قوقحلا نم مهبيصن ناكو لغتستو ملظلا ماست نيحالفلاو

 99ص ,لضفأ ملاع ىلإ ليبسلا (55)

 فرضنا



 ةفاحصلا وأ مالكلا ةيرح وأ ةدابعلا ةيرح وأ ةيسايسلا ةيرحلاب اوعتمتي
 .لمعلا ةيرح وأ

 ضبقلا وأ مهب" فسعتلا دض نامض يأ نينطاوملل نكي ملو»

 ناتروثلاو ةيزيلجنالا ةروثلا تناكو مهنكاسم شيتفتو مهسبحو مهيلع

 لالحإل ةيروتاتكدلا نم عونلا اذه دض ةهجوم ةيكريمألاو ةيسنرفلا
 .اهلحم ةرحلا ةيطارقميدلا

 ةيطارقميدلا ةفسلفلا .اهيلع يوطنت ىتلا ةيسيئرلا ةركفلا نإو
 مهسفنأ اومكحي نأ نوعيطتسي سانلا نأ يف لثمتت تناك يتلا ةرحلا
 نيدلا لاجرو فارشألا ةقبطو كولملا مهمكح ول امم لضفأ ةروصب

 هذه نع اريبعت (امنو:أ# طةنت© نيتملكلا نيتاه نولمعتسي باتكلا ناكو

 بجاو نأ نونظي اوناكو مهلامعأ يف ًارارحأ سانلا عد يأ ةركفلا
 ماظنلا ىلع ةظفاحملاو تاكلتمملاو حاورألا ةيامح يف رصحني ةموكحلا
 . يجراخلا ءادتعالا دض دالبلا ةيامحو

 هعفانم ءارو درف لك ىعس اذإ هنأب يدانت ةماعلا ةركفلا تناكو»
 ناعرس ةفلتخملا بعشلا حلاصم نيب قيفوتلا نم ًابرض نإف ةيتاذلا
 يف زاجيإب, ةركفلا هذه نع ربعي ناكو ةيلآ ةروصب لقي وأ هروهظ دادزيام

 ةعفنملا قيقحت ىلإ اهرودب يدؤت ةصاخلا عفانملا نإ» ةيتآلا ةرابعلا

 .«ةماعلا
 دض يوقلا ةحلصمل لمعت ةيرظن يه ةطيسبلا ةيرظنلا هذهو»

 دق اهتايح نكت مل يتلا رشع نماثلا نرقلا تاعمتجم يفو فيعضلا
 لئالقلا دارفألا كئلوأ ةحلصمل لمعت ةيرظنلا هذه تناك دعب تدقعت

 .(!) ةورث اونتقي نأ ظحلا مهل حاتأ نيذلا

 نأ ًاحضاو حبصأ ةكرحملا ىوقلا تاذ تالآلا روهظب نكلو»
 اهعقوتي ناك يتلا ةجيتنلا ىلإ دؤتمل ةرحلا ةيعانصلا ةسفانملا
 ىلع دوعت حابرألا تناك دقف نويسايسلا ةفسالفلاو نويداصتقالا | ١2لا

 فرت



 ءبع ربكأب تالآلا تضبنو مهدحو تالآلاو ةعانصلا باحصأ

 مئاصلا باحصأ دجوو «نيلطاعلا لامعلاب دالبلا تألتماف لمعلا
 «لمعلا تاعاس ةلاطاو روجألا ضيفختل ةصرف كلذ نأ رارحألا

 سايقمب ةدودحم تناك مهنهم رايتخا يف مهتيرح نأ لامعلا دجوو
 ةهفات روجأ ءاقل م ضرعي لمع يأ يف ةليوط تاعاس ىلإ ةجاحلا
 مهكبنأ نيذلا لافطألاو ءاسنلا عومج تناكو , مهدوأ ميقت داكت ال

 لخاد مويلا يف ةعاس ١؟ لدعمب لمعلا يف نولغتشي فعضلاو عوجلا
 , 9 (مهدوأ ميقت داكت ال رجأ ءاقل ةيحص ريغو ةرطخو ةرذق تيناوح

 يتلا ماهوألاو مالحألا تددبت اذكهو ةيطارقميدلا تءاج اذكه

 ةيطارقمدلا ةروثلا تبكاو يتلا ةيعانصلا ةروثلا ترفسأو ءاهب تطين
 تيلقلاو عاطقألا ةروص نع ةعاظفو ةعانش لقي ال حلاك هجو نع

 قهرت ةليقث ًادويق نوحالفلاو لامعلا اهيلإ لصو ىتل يملا ةيبسنلا ةيرحلا

 . مهلهاوك

 توص ةوقب رهظو «ةيظارقميد ةيعامج» ةمظنأب بلاطتو يدرفلا وعيبطلا

 لامعلاو نيفقثملا نم ةريثك فئاوط مهيلإ لامو «لئاوألا نييكارتشالا»

 . ةاتعلا نييلامسأرلل ةداضم ةهبج اولكشو نيحالفلاو

 ةيدرفلا ةيلامسأرلا ةيطارقميدلا راصنأ نيب عارصلا ةعمعم يفو
 تريغ يتلا روطتلا ةيرظن تدلو ةيعامجلا ةيكارتشالا ةيطارقميدلا ةاعدو

 .هعمجأب يبرغلا ركفلا ىرجم
 تحسفأ «ةيمسرلا ةيحيسملا» ىلع اهزاهجاب ةيرظنلا هذهف

 نم ىحنم يأ يف ريثأتلا نم ةيئابخ ةفصب ةماع نيدلا داعبإل قيرطلا

 , ١9/8 :قباسلا ردصملا 270

 فران



 ةينادجولا هتروص يف ىتح ًاتاب ًاضفر هضفرل تدهم لب ةايحلا يحانم
 . ةدرجملا

 ءاقب ىلإ يضفملا ءاقبلا عزانتو يعيبطلاباختنالا نوناقةطساوبو

 ناك دقلف ءانفلسأ اهك ةيلليفايكملا ةعزنلا ةينيورادلا تثعب بسنألا

 عارص هرهظم يف هبشي يذلا ثيدحلا رصعلا يف ةيموقلا لودلا عارص
 .اهقيبطتو اهينبتل لب ةيلليفاكيملا ريربتل ةاعدم ةيحلا تانئاكلا عاونأ

 لوقي ذإ ريمألا باتكل هتمدقم ف «سواغ نايتسيرك» كلذ دكؤيو

 :باتكلا نع

 اهمدق يتلا هتحورطإل ًاعوضوم هتذملت مايأ يف ينيلوسوم هراتخا»

 هنم أرقيف هريرس نم ةبرقم ىلع باتكلا اذه عضي رلته ناكو هاروتكدلل
 هتمدقم يف «زريل سكام» لوق انشهدي الو , ماني نأ لبق ةليل لك 3ك

 . 240 (ٍلليفايكم ىلع اوذملتت ًاضيأ نيلاتسو نينيل نأ «ثيداحأ» باتكل

 :زلجنا لوق يف حوضوب ةيلليفايكملا حورلا ىلجتتو

 راصتنا ىلإ يدؤي لمع لك يه اهب نمؤن ىتلا قالخألا نإ»

 .«اهب لومعملا قالخألل ًايفانم لمعلا اذه ناك امهم انئدابم

 سرمتي نأ قحلا يعويشلا لضانملا ىلع بجي» :نينيل لوقو

 ةيعويشلا لجأ نم حافكلاف .ليلضتلاو شغلاو عادخلا بورض ىتشب
 .9"'2(ةيعويشلا ققحت ةليسو لك كرابي

 نإ لب ةيلليفايكملا اهتقيقح ًادبأ ىفخت الف ةيلامسأرلا امأ

 .ةمدقملا لو 14 :ريمألا (4)

 "9و "5 :فوعلا ريشب انمالساو مهتيكارتشا نع (19)

 فذ



 ةسايسلا جبنم اهنأ ررقيل «ممألا ةبعل» بحاص دنالبوك زلي
 6 يا

 نيركسعملا نم لكل روطتلا ةفسلف تمدق كلذ ىلإ ةفاضاو
 هدححو هترادحل ًارربمو رخآلا ركسعملا دض هحافكل ًادنس نيعراصتملا

 . هيرغ نود ءاقبلاب

 تالهؤمب اهدحو ةلهؤملا دولخلاب ةقيقحلا اهنأ ىرت ةيلامسأرلاف
 اهلف ةثيدحلا ةايحلا يف يوقلا رصنعلا اهنأل كلذ مدقتلاو رارمتسالا
 ىلع ءاضقلا يف قحلا  ءاقبلا عزانتو يعيبطلا ءاقتنالا نوبات بسح ب
 تناك اذكهو .ًايداصتقا ًاهكابنا وأ ًايدسج اهتيفصتب ةفيعضلا رصانعل
 ةظحالم عم ,7©2ىلوالا ةجردلاب ةيرامعتسا الود ةيلامسأرلا لودلا
 . يضاملا نرقلا يف اهنع تريغت ةريخألا دوقعلا يف رامعتسالا ةروص نأ

 ةيرظنلا تلغتسا دقف ةيسكراملا يف روطتلا ةفسلف رثأ فاخ ريغو
 ةيسكراملا رظن هجتاو تاقبطلا عارص عم قفتت ثيحب اهتقبطو ةينيورادل
 ةدمتعم ىرت اهنكل ىوقألل ءاقبلا نأ ىلع قفاوت ال يهف ىرخأ ةيواز ىلإ
 لوقت ام كلذو ثدحألل ءاقبلا نأ «ةيلدحلا» ةيتكلايدلا اهتفسلف ىلع
 ©” روطتلا ةفسلف ًاضيأ اهب

 ةضرقنم ةلالسب هبشأ  اهرظن يف ةيلامسأرل نإف هيلعو
 وهو ًاروطت ىقرأو انم ثدحأ رصنع روهظ دعب اهئاقبل رربم ال
 . (ةيسكراملا»

 ةمظنأل ًاكرتشم ًاعماج كانه نأ كلذ نم جتنتسن نأ عيطتسنو
 ذبنو نيدلا حرط ىلع اهقافتا ىلإ ةفاضالاب ةرصاعملا ةينيداللا مكحلا

 .”4غ١ :قداص دمحم / ةيلليفايكملاو ةيسامولبيدلا :هحرش رظنا (*0)

 .4 :ةيناسنإلا خيرات ملعم رظنا ةيفلز

 . (عاونألا لصأ» :ملاعلا هجو تريغ بتك رظنا (7*0)

 قرفف



 ىلع يوتحي عماجلا اذهو .ةيلكلاب يسايسلا لمعلا ةرئاد نم قالخألا

 : سسأ ةثالث

 .ًايلمع ًاجبنم ةيلليفايكملا ١
 .رارمتسالاو ءاقبلل ًارربم روطتلا ةفسلف

 الك هب عنقتي ًايعضو ًايناسنا ًاماظن اهتفصب ةيطارقميدلا
 . نيركسعملا

 كول



 رصاحملا عِقاولاْلِإ ظن

 ةيقيقحلا ةروصلا هيلع سكعنت يذلا رصاعملا يسايسلا عقاولا نإ
 جعيو ةيوقلا نيهاربلاو ةعطاقلا لئالدلاب رخزيل ةيبوروالا ةيلهاجلل

 .هتعيرش ىلإ مكتجيالو هللاب نمؤيال ملاعل ةعورملا ةيابنلاو موؤشملا
 ةيملاعلا ثادحألا حرسم هب مرطضي يف ىرنال نيملسملا نحنو

 ريغب مكحلا يف ةلثمتملا هللا ريغ ةدابعل ةيعيبط ةجيتن الإ  ةميسج
 . هللا لزنأ ام

 نم قمعأ يساسأ اهيلع انمكحو افلس انل ةفورعم ةجيتنلاف
 .اهرهاوظ ةحلاعمو اهتاليصفت ةشقانم

 ةيلهاحلا ضرعن نحنو يرورضلا نم نوكي دق هنأ ريغ

 امك اهل رخآلا هجولا اهعم ضرعن نأ  ًاعقاوو اركف يه امك ةرصاعملا
 . ضرعلا ةروص لمتكت يكل اهيركفم ضعب هاري

 امك يه ًاثيدحو ًاميدق نويسايسلا نوركفملا اهب نمآ ةيضق كلانه
 قاطن جراخ تسيل ةلودلا» نأ :«سواغ نايتسيرك» ناسل ىلع تءاج

 اهلظ يف رشبلا شيعي يتلا ةلودلا هذهل نيعملا لكشلاف يناسنالا انملاع

 فرخ



 دح ىلإ يهو ءامهضرف وأ ناطيشلا عنص نمالو هللا عنص نم سيل

 ةعضاخ نوكت نأ بجاولا نم اذلو ناسنالا اهقلخ ىتلا ءايشألا نمام
 يه كلتو .©؟9(هتساردو هرظن ةداعإل اهقلخ يتلا رومألا نم اهريغك
 . ةرصاعملا ةيلهاجلا يف للعلا ةلع

 هدودح يف هنيزاومو هتمظنأو هميقو هتاذ نع ًابقنم ناسنالا ثهلي
 .ءامسلا ىلإ ةذحاو ةرم هرظن عفري نأ نود ةيضرألا

 .ثيغتسيو خرصيو ىقشيو لضي نأ هيلع اًتح ناك انه نمو

 رذنتو ركنتستو دقتنت برغلا نمرطخلا تاحيص تلاعت دقلو

 ءىواسم نم نويبرغلا باتكلا هفشك ام ضعب انه ضرعنسو .رذحتو

 . يعويشلاو يلامسأرلا اهيقشب ةيبوروألا ةيسايسلا ةمظنألا

 : ةيلاربيللا ةيطارقميدلا  ًالوأ
 ادعام عوضوم يأ لوح شاقنلاو راوحلا نولبقي برغلا ينس انلا

 ةاواسملاو ةيرحلاك  اهئدابمب ةيطارقميدلاف (ةيطارقميدلا» عوضوم

 نوكت نأ ىغبني ال ةسدقم ةقطنم  انفلسأ امك  اهتانامضو اهقوقحو

 الإ ًاليدب امل نولمعيال مهو كلذك نوكتال اهلامو لادج عضوم
 !؟بيهرلا حبشلا كلذ ةيروتاتكيدلا

 دقتناو أدبملا اذه ىلع نيركفملا تاضارتعا ترثك دقف كلذ عمو

 ةيطارقميدلل «نييطارقميدلا باتكلا» دقن صخلتيو ةديدع بناوج نم

 :رومأ يف

 نكمي ةيملع ةقدب هديدحت ةبوعصو حالطصالا ةعويم ١
 .فيزملاءاعدالا نيبو ةقيقحلا نيب زييمتلا اهتطساوب

 . ةمدقملا 4م :ريمألا مم
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 : (ةثيدحلا مكحلا مظن» باتك بحاص لوقي

 حالطصإل حيحصلا لامعتسالا ديدحت فدهتست ةلواحم لك»

 دالبلا تسيلو ,.تاديقعتلا نم اديزم هجاوت نأ اهنأش نم ةيطارقميدلا

 تاضقانتملا رهظت يتلا يه ...ًايديلقت ةيطارقميدلاب ىمست يلا

 ًاموهفم قنتعت يتلاو ملاعلا يف ةيعويشلا دالبلا نا لب بسحف بويعلاو
 نأو (ةيبعش تايطارقميد» اهنأ ديكأتلا تاذب ىعدت ًامامت افلا ًايسايس

 .؟9,عادخلا ليبق نم وه امنإ ةيطارقميدلا ىلإ ىرخألا دالبلا باستنا

 : يبنيوت دلونرأ لوقيو
 ناخدلا نم راعش درحم ةيطارقميدلا حالطصا مادختسا حبصأ»

 لسر لوقيو © ةاواسملاو ةيرحلا يأدبم نيب يقيقحلا عارصلا ءافخإل
 050 : اهنع

 نم ملاعملا دودحم ريغ ليلق بيصن عم ةيبلغألا مكح ينعت تناك»

 يذلا يسايسلا بزحلا فادهأ ىينعت تحبصأ مث ةيصخشلا ةيرحلا

 .ةيبلغألا مه ناكم لك يف ءارقفلا نأ ساسأ ىلع ءارقفلا حلاصم لثمي

 يه اهو .بزحلا اذه ءاعز فادهأ لثم تحبصأ ةيلاتلا ةلحرملا يفو

 دبتسملا مكحلا اهانعم حبصي ايسآ نم ريبك ءزجو ةيقرشلا ابوروأ يف نآلا

 هذه مهترصن نورصقي اوحبصأ نيذلاو ءارقفلل ءارصن ام ًاموي اوناك نمل
 نم ءاينغألا ءالؤه ناك نا الإ ءءاينغألاب بارخلا عاقيا ىلع ءارقفلل

 . (ديدجلا ىنعملاب «نييطارقميدلا»

 «بعشلا مكحو هقالطا دنع ينعي «ةيطارقميدلا» ظفل نأ حيحص

 .598 :تراويتس ليشيم (*5)

 .849 ص جا :ةيناسنإلا ثارت ةغل رظنا (*ه)
 .54؟7841-١5 :ةداملاو لقعلا م"ك)



 ليثمتلاو «عارتقالا ةيعونو مكحلا ةيفيك لوح ًاريثك براضتت ءارآلا نكل
 . ةيسايسلا تائفلا ديدحتو نيعرتقملا طورشو

 ىنعملاب ةيطارقميد تسيل ةيلامسأرلا لودلا نأ ةيعويشلا ىرت

 حلطصملا نأو ةيرثلا ةقبطلا ديب ةقيقح اهيف مكحلا نأل حيحصلا

 .«لاملا سأر ةيروتاتكد» وه اهل يقيقحلا

 تسيل ةيعويشلا لودلا نأ ةيلامسأرلا لوقت هسفن تقولا يفو
 بعشلا نم ةدحاو ةليلق ةضبق يف رصحني هناطلس لكب نأل ةيطارقميد
 دادع ف ةيعويشلا لودلا بسحت ال كلذلو « يعويشلا برزحلا» يه

 .رحلا ملاعلا

 ةيطارقميدلا لودلا لمحخاد تاماسقنالا ىلإ ةفاضالاب اذه
 .ةيلاربيللا

 نإ :ةمألا ةدارا نع ربعتال ىتلا ةنحاشتمللا بازحألا  ؟
 ىلع يضقي يطارقميدلا ماظنلا نأب ةحارصب قطنيل سوسحملا عقاولا
 بابسأل ةنحاطتم بازحأو ةرحانتم تالتكت ىلإ اهتتفيو .ةمألا ةدحو
 كلذ ىلع عجشي هسفن ماظنلا نأالول برحتلاو لتكتلا يعدتستل نكت مل

 رطخ رثأ هيلع ينبني هنإف ةمألا ىلع قزمتلا اذه ةروطخ عمو .هئيبمو
 .بعشلا حلاصم قيقحتل ةبسنلاب

 : ةمظنألا نم ناعون اهب دجوي ةيبرغلا ةيطارقميدلا لودلا نأ كلذو

 لوح مالكلا عادنو . ةسفانتملا بازحألا ماظنو «نييزحلا ماظن -

 :هيلإ راشملا «يكسال دلوراهد ل امهالك نيماظنلا بويع

 لامعلاو نيظفاحملا يبزح ىلع رمألا رصتقا اذإ ًالثم ارتلجنا يفد
 مهنيب سيل نيليدب نيب اوراتخي نأل نيفظوملا نم ريثك رطضي فوسف

>” 



 نأب ءاعدالا ضبني ببسلا اذهو .قالخ لماك بواجت امههدحأ نيبو

 عم مئالتي ةعومجملا ماظنب ةداع ىمسي يذلا ةددعتملا بازحألا ماظن
 .ةيلعاف رثكأ ةروصب يأرلا ماسقنا

 ةموكحو اسنرف يف (ى  ةعومجملا ماظنب انتربخ ىلع ءانب نكلو
 رثكأ نمكيو : نيريطخ نيبيعب اًمثاد بوحصم هنأ ودبي  ايناملا يف راميو
 ةقيرطلا نوكت لمعي امدنع ماظنلا اذه نأ يف ةيمهأ نيبيعلا نيذه
 نم عون ميظنت يه ةيعيرشتلا ةطلسلا يف اهب مكحتي يتلا ةديحولا
 نع ضاعتسي نأ كلذ ةجيتن نم نوكيو . . . تاعومجملا نيب فالتئالا
 كسامتلا نم ةدرجم ةسايسلا حبصت نأو تاروانملاب ةيلوؤسملا لمحت
 ...قفالا ةعسو

 نأ وه أسنرف ف ةظوحلم ةجرذب رهظي يذلا يناثلا بيعلاو» ءاعأأ 1

 نم رثكأ صاخشألا لوح ةطلسلا عيمجت ىلإ ليمي ةعومجملا ماظن
 .(. . , "9ءىدابملا لوح اهعيمجت

 رطخلا بيعلا اذه :«(ةيروتاتكد» ةرطيسم ةيرث ةقبط داجيإ ل *“

 عرذتت هبو اهزربأو اهبويع ىلجأ وهو ةيبرغلاةيطارقميدلا ةمظنألل مزالم

 بازحألا هلغتست ايك «يلاربيللا» ملاعلا ىلع اهموجه يف ةيعويشلا

 .اهسفن لودلا هذه لخاد ةيراسيلا

 ديحولا عفادلا يه ةيداملا حلاصملا نأ ًايملاع ةررقملا قئاقحلا نم
 يفخت ال يطارقميدلا ملاعلا لود لكو يسايسلا لمعلل يسيئرلا كرحملاو

 يداصتقالا اهقوفت نامضو اهتازايتما ةيامحل ةدهاج لمعت اهنأ ةقيقح

 رتستت يذلا يرهاظلا عانقلا وه اذهو اهبعشل (يويحلا لاجملا» ريفوتو

 .48 :ةسايسلا ملع ىلإ لخدم (ا/)
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 ةيجراخلا ةسايسلا يف مكحتت يتلاو لودلا هذه يف لاملا تايروطاربمإ هب
 . ةمكاحلا ةطلسلا ىلع طغضلا قيرطب وأ ةرشابم ةيلخادلاو

 ةقبطلا موقت هريصم ررقمو هسفن ديس هنأ بعشلا بسحي اهفو
 ةسايسب جزلاو اهحلاصم ةيامحلا نيناوقلا نسب ةركتحملا ةيلامسأرلا
 .ةصاخلا ةيعفنلا اهضارغأ مدخي ايف ةلودلا

 : يكسال لوقي

 ةاواسملا قيقحت ليبس يف ريثكلا لذبت (ةيطارقميدلا) ةلودلا نإ»
 ىلإ ةينوناقلا اهرماوأ هجتت اك «تانامض نم مهحنمت |مهيف نينطاوملا نيب
 ءاهقاطن عيسوت ىلع لمعت امب رثكأ تازايتمالل ةمئاقلا ةيكلملا ةيامح
 لمعت ةينوناقلا ةلودلا رماوأ لعجي ءاينغأو ءارقف ىلإ عمتجملا ماسقناف
 ةطلسلا يوذو ةلودلا باون مغري مهذوفن نأ ذإ . .ءاينغألا حلاصل
 .«لوألا رابتعالا مهتابغرل نوكي نأ ىلع اهيف

 ماظنلا ىلع تورطيسي نيذلا كتئلوأ تابغر نع ةلودلا ربعتو)»

 ةيداصتقإ ةحلصم هءارو يفتخت عانق ةباثمم ٍنوناقلا ماظنلاف يداصتقالا
 اهتسرامم ءانثأ ةلودلاف يسايسلا ذوفنلا نم ةدافتسالا نمضتل ةرطيسم
 لمعت امنإو ةماعلا ةعفنملا وأ ةماعلا ةلادعلا قيقحت ىلإ دمعت ال اهتطلسل
 هذه يناعم عسوأب عمتجملا يف ةرطيسملا ةقبطلل ةحلصملا قيقحت ىلع

 . (ةحلصملا

 لك لبقو ًالوأ اتناك امهيلع انلصح نيتللا ةاواسملاو ةيرحلا نإ»
 كلذ ىلع ةيعقاولا ةلثمألاو .70©2(ةورثلا كلامل ةاواسمو ةيرح ءيش

 .54 2.59 ,ه١ :قباسلا ردصملا (*8)
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 تايالولا اهضوختو اهتضاخ يتلا بورحلا ين لعلو نايعلل ةحضاو
 ةقبطلا طغضل ةيطارقميدلا ةسايسلا عوضخ ىلع ليلد حرصأ ةدحتملا
 . ةركتحملا

 مانتيف برح مث ةيناثلا برحلا كلذكو لوألا ةيملاعلا برحلاف
 اهنمأ ضرعتي وأ ةرشابم ةحلصم اهل نوكي نأ نود اكريمأ اهتلخد اهلك

 بعشلا ناك اهجئاتنو اهعفاود نع رظنلا ضغبو رطخلل يموقلا
 تارهاظملا تناكو برحلا هذه يف هتموكح لخدت ضفري يكريمألا
 ال ايف لاومألاو حاورألا عايض ىلع ًاجاجتحإ رارمتساب مظنت ةبخاصلا
 .هنم ىودج

 اهتاكرشو حالسلا عناصم كلمت يتلا ةيلامسأرلا ةقبطلا نكل
 بورحلا لاعشإ يف اهتحلصم نمكت هقيوست ىلوتت يتلا ىربكلا
 ةئفلا هذه ةبغر ذيفنت وه ًامود لصحيو لصح يذلاو .اهرارمتساو
 سيئرلا لواح املو .هلماكب بعشلا تابغر ليطعت لباقم ةليلقلا
 هنم تصلخت يلود قافو ةيقافتا دقعو ةيموقلا ةحلصملا ميدقت «يدنك»

 يف اهرارسأ لازت ال ةبيرغ لايتغا ةيلمعب هحور تقهزأف ةقبطلا هذه
 .نآلا ىلإ نامتكلا يط

 تامظنملا كلمتل لاملا تايروطاربمإ نأ لب .ءبسحف اذه سيلو
 ضيبألا قيقرلا تاباصع بناج ىلإ ةحلسملا تاباصعلاو ةيباهرالا

 يف اهمادختساو مالعالا لئاسو ىلع اهترطيس ىلإ ةفاضالاب ىواشرلاو
 صانتقالل اهبصنت كابش اهلكو ةيقالخألاو ةيلاملاو ةيسايسلا حئاضفلا
 , 750ىرحخأ ةرات ءارغالابو ةرات ةوقلاب

 نأ يه ددصلا اذه يف انلاب نع برغت الأ بجي مب يتلا ةقيقحلاو

 ١55. :نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ١84/ :ةيفخلا ملاعلا ةموكح :ةرقفلا هله لوح رظنا (9)
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 ةيوبرلا تامظنملا عومجم ىوس تسيل ةرطيسملا ةيلامسأرلا ةقبطلا

 رماوأ قفو عمجأ ماعلا ىلع ةرطيسلل ططخت ىلا ةيدوهيلا ةيراكتحالا

 . تالوكوتوربلاو دوملتلا

 معا لئاسو 32 لعجي ةرطيسم ةيرث ةقبط دوجوف هلبق يذلا

 نأ ايك .ًايعيبط ارمأ اهتضبق يف ماعلا يأرلل يسيئرلا نوكملا

 اهزكرم ةيوقت ىلع ةردقلا امل حيتت ةنيعم ةكفل مالعالا لئاسو عوضخ

 وأ ماعلا يأرلا نيوكت قرط نع يللاملاو يسايسلا اهذوفن معدو

 لوقي .اهتاططخم حاجنو اهل نيلاوملا نيحشرملا زوف نمضي امم ؛هليلضت
 ةيطارقميدلا تالكشم نع هئيدح ضرعم يف «تراويتس ليشيم»

 :اهبويعو

 بلطتت ةيطارقميدلاف . 0 يأرلا نيوكت ىلع ةورثلا ذوفن كانهو»

 دقلو . يأرلا نع ريبعتلا و أ عانقالا نوديري نيذلا عيمجل ةثفاكتم ًاصرف

 ةيرح ىلع ةينوناقلا تابقعلا ةلازإب كلذ ريفوت ةيطارقميدلا تلواح

 . ةباتكلاو مالكلا

 نأو اهك ةفاحصلل ةليلق ةئف ةيكلم يف لثمتي رصاعم هاجتا ةمثو»
 ناديمل هدج كالم لوخد لعجت ةفيحص ةرادال ةظهابلا تاقفنلا

 ىلع رثؤت ةيراجتلاو ةيعانصلا حلاصملا نا مث .ًاريسع ًارمأ ةفاحصلا
 ملعب ةصاخلا تاساردلا مدقت عم زئاحلا نمو نويزفلتلاو ةعاذالا
 قفنت نأ عيطتست يتلا ةلقلا ةردقم ديزت نأ مالعالاو ةياعدلاو سفنلا

 لاني امم نيقابلا لوقع فييكت ىلع مالعالا لئاسو يف مكحتلل ءاخسب
 يساسألا ضرغلا وهو ريكفتلا ىلع هتردقو صخشلا قح نم
 نم تسيل اهنأل ةروطخ لكاشملا رثكأ يه ةلكشملا هذهو .ةيطارقميدلل اساعألاا مس هماأأ

 اقلملا



 ةديدج (لاملا سأر ةرطيس) «ةيطارقوتولب» ةوق يه امنإو يضاملا تافلخم
 24 0(ًائيدح ترهظ

 يأرلا فييزت يف اهرودو ةفاحصلا ىلع همامتها (« يكسال» زكريو

 ضرعلا هيف ىعاري ال لمع اهرشنو رابخألا عمج نإ» : لوقيف ماعلا

 نكمتت امدنع ةياعد حبصت ام ناعرس رابخألاف .عئاقولل يعوضوملا

 عمتجملا يف رابخألا نومضم ليمي ارك ةسايسلا يف ريثأتلا نم اهتدام
 .ةيداصتقالا ةطلسلا ديلاقم مهديب نم ةدئاف ىلإ توافتملا

 مهتامولعم ءاقتسا يف فحصلا ىلع نودمتعي دارفألا مظعمو»

 لصحت نأ عيطتست يتلا تانالعالا ىلع اهئاقب يف دمتعت فحصلا هذهو

 عيطتسي ال ثيحب فيلاكتلا ظهاب ًامومع فحصلا رادصإ نأ امك اهيلع
 .طقف ءاينغألا الإ اهسسؤي نأ

 كلت رشنت نأ ًابلاغ اهيلع متحتيف نلعملا ىلع دمتعت اهنأل ًارظنو»
 , كئلوأ يضرت يلا تاقيلعتلاو .رابخأل

 ثداوحلل رابخألا لقن يف ًاحيرص ًازيحت ةجيتنلا نوكت .كلذبو
 ,2(؟)«اهجرحت وأ ةينغلا ةقبطلا قلقت دق ىتلا ةحيحصل

 يعدت : ةيباختنالا ةيلمعلا عم نينطاوملا بواجت ْق روتفلا --ه

 امنإ ةموكحلا ءاضعأو باونلا نأو بعشلا مكح اهنأ ةيطارقميدل

 لايثَع بعشلا نولثمي كلذل ًاعبت مهنأو بعشلا ةدارإل ًاقفو نوراتخي

 .ًاقداص

 :اهنم ةدع رومأ اهضهانت ىوعذلا هذه نكلو

 ةيرصنع بابسأل ةئيعم ةئف ىلع باختنالا قح رصقت يتلا لودلا - ١
 الإ: ةثيدحلا مكحلا مظنا )40( 
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 ةيطارقميدلا ىلإ اهتبسن دعت نأ نكمي ال ةيفئاط وأ ةيسنج وأ
 طعت مل يتلا ارسيوسب كلذل لثميو «تراويتس» ىري امك ةقداص

 وأ نونولملا ىظحي هل يتلا لودلابو باختنالا قح ءاسنلل

 . ةدنلرياو ةدحتملا تايالولا ضعبك كلذب اهيف ةينيدلا فئاوطلا

 نينطاوملا زفحت لب زجاوحلا هذه لثم عضت ال يتلا لودلل ةبسنلاب  ؟

 ةيلمعلا يف كارتشالا نع بعشلا نم ةليلق تسيل ةبسن فوزع

 ًابزح تاباختنالا يف زوفي يذلا نأ ةجيتنلا نوكتو . ةيباختنالا

 لب بعشلا ةيبلغأ تاوصأ ىلع ال لصح هنأل زوفي ًادرف وأ

 .عارتقالا يف ًالعف نيكرتشملا ةيبلغأ تاوصأ ىلع

 نيضراعم اهولخد نيذلا ىلإ تاباختنالل نيضفارلا انفضأ اذإف
 ةيلقأ ىوس تسيل تاباختنالا نم ةزئافلا ةيبلغألا نأ ًابلاغ دجنسف

 ًاليثمت بعشلا لثمت ةموكحلا نأب لوقلا لاحب حصي ال كلذبو '
 اهسفن ةيطارقميدلا لودلا هب فرتعت بيعلا اذهو .ًاقداص وأ كاماك

 ةبسن ضافخناب اهنيب ايف ىهابتت امنإو هيفن عيطتست ةلود نم سيلو
 .نيكرتشملا ددع يف ةيسايق ماقرأ قيقحتو نيضفارلا

 يف ةسايسلاو مكحلا ماظن» باتك وفلؤم ركذي لاثملا ليبس ىلعو
 ددع نم /55 نع نيبخانلا ةبسن دزت مل هنأ ؛ةدحتملا تايالولا
 نم لقأ نايحألا ضعب ينو باختنالا نس اوغلب نيذلا صاخشألا
 ,(4 5 طقف 0 ه ١8865 ةنس يفو /ه
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 نأ نم مغرلا ىلع :ةيدرفلا تازيملا ىلع ءاضقلا 5

 در ةباثمب الصأ هدوجو ناك يدرف ماظن  اهرهوج يف  ةيطارقميدلا

 درفلا نإف يعاطقالا ماظنلا لظ يف ةيدرفلا قوقحلا رادهال لعف

 ةغايص يف هتكراشمل ةبسنلاب قحلا موضهم ةيطارقميدلا يف زاتمملا

 . ةموكحلا اهذختت ىتلا تارارقلا
 ةيطارقميدلا اهنم يناعت ةفآ ىلإ داقنلا ضعب رظن تفل بيعلا اذه

 ةيرشبلا تيضر فيك بجعي ليراك روتكدلاف ليراك سيسكيلا مهنمو
 ةوفصلل ميقي الو ةيدرفلا تازيمملا ىلع يضقي ماظن رين تحت حزرت نأ
 رئاس هب عتمتي ام ادع ثادحألا ريس ىلع ريثأتلا يف نزو يأ ةزاتمملا
 :لوقيو سانلا

 قلعتي اميف ءارآلا بارطضا ىلإ ىزعت ىرخأ ةطلغ كانه»

 ىواهتي بهذملا اذه نإ .ةيطارقميدلا ةاواسملا يه كلت درفلاو ناسنالاب

 يرورضلا نم سيل هنإف مث نمو بوعشلا براجت تابرض تحت نآلا
 ىلإ لوطي اهرمع لعج دق ةيطارقميدلا حاجن نأ الإ .هفيزب كسمتلا
 بهذملا اذه لثم لبقت نأ ةيناسنالا تعاطتسا فيكف ةشهدلل وعدي نأ
 . ؟ةليوطلا تاونسلا هذه لثم

 هنأ .انروعشو انماسجأ نيوكتب لفحي ال ةيطارقميدلا بهذم نإ

 سانلا نأ حيحص .درفلا يهو ةبلصلا ةداملا ىلع قيبطتلل حلصي ال

 نم مهو مهقوقح يواستف نيواستم اوسيل دارفألا نكلو نوواستم
 يرقبعلا لجرلا عم لقعلا فيعض ىواستي الأ بجي مث نمو ماهوألا

 ةوق (ءايبغألا يأ) وطعي نأ يأرلا لطخ نمو ..نوناقلا مامأ

 نإف كلذك .ومنلا يلمتكم دارفألل ىطعت يتلا اهسفن باختتالا
 مهاس دقل .ًادج ريطخ رمأ ةاواسملا مادعنا لامهإف نايواستي ال نيسنجلا
 الو . .زاتملا صخشلا ومن ةضراعمب ةراضحلا رايهنا يف ةيطارقميدلا أدبم

 ةديحولا ةليسولا تناك دقف ايندلا تاقبطلاب عافترالا ليحتسملا نم ناك
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 ىلإ عيمجلاب ضافخنالا يه سانلا نيب ةيطارقميدلا ةاواسملا قيقحتل

 ,(45(ةيصخشلا تفتخا اذكهو ىندألا ىوتسملا

 دنع ةيطارقميدلا لودلا يف لعف عقب ام اذه هيأر ديؤيو

 هاما ملاع بيصن نوكي ثيح ,الثم ةيداصتقإ ةيضق ' ىلع عارتقالا

 وأ طسوتملا درفلا هيلع لصحيام وهو طقف ًادحاو ًاتوص عيلضلا
 ببسب نيزاتمملا دارفألا حلاص ريغ يف ةجيتنلا نوكتام ًابلاغو . لهاجلا

 . يئاعدلا ليلضتلل مهعوضخو مهفطاوع ءارو بعشلا ةماع قايسنأ

 بيعلا اذه :ةعامجلاو درفلل ةيتاذلا ةحلصملا ضراعت  ا/

 يرشب يضرأ ماظن يأ ةقيقح رهظي يذلا كحملا ىلع ًاءوض يقلي
 ةيدرفلا ةحلصملا قيقحتل لئثمألا ماظنلا اهنأ يعدت ةيطارقميدلاف

 .ةينوناق ةقيرطب اهيلع لوصحلل ةصرفلا اهتحاتإب ةيعامجلاو

 كلذكو . هتاذ درفلا ةحلصم ضراعت يف نمكت ةلكشملا نكل
 نيب قيفوتلا عيطتسي ال وه ذإ هدض وأ رارقلا اذه ذاختا نيب  ةعامجلا

 رارقلا ةجيتن هنوك نم نيقيتلا عيطتسي ال هنأ ايك .ةصاخلا هبلاطم

 .اهيفنت وأ بلاطملا هذه ققحتس

 :كلذل ًالثم روجألا عفر ةللسم ذخأنلو
 بسكت يكل - روجألا . عقرب (ًمئاد لامعلا تاباقن بلاطت

 لامعلل ققحي اهعفر نأ ًانيقي ملعت كلذب بلاطت ذإ يهو مه ءاوصأ

 ًايوحصم نوكي هنأل ىرخأ ةهج نم اهتوفي هنكل ةهج نم ةحلصم

 .راعسألا عافتراب

 : ليثمتلا بولسأل هدقن قايس يف «ركيب» لوقي ىرخأ ةيحان نمو

 بناجل نكمي ال ثيح ةددعتم ةريثك حلاصم مهل ًاعيمج سانلا نإ»

 دال "05 :لوهجملا كلذ ناسنإلا 25
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 اذه نكلو صرغلا اذه ققحي عيرشت نسب الإ درطيو ومني نأ اهنم
 نوجتتملا مه الثم لامعلاو عارزلاف نيرخأآلا باسح ىلع نسي عيرشتلا

 نم ىلعأ راعسأ ىلإ نوعلطتي نيجتنمك مهف ًاعم تقو يف نوكلهتسملاو
 راعسأ ىلإ نوعلطتي نيكلهتسمك مهنكلو مهتاجتنم اهب نوعيبي يتلا كلت
 .(؟©9(مهتايجاح اهب نورتشي يتلا كلت نم لقأ

 اك دن ا

 ىلع نويطارقميدلا باتكلا اهظحال ىتلا بويعلا ضعب هذه

 يف اهتغايص نايسنرف نابتاك لواح دقو قيبطتلاو أدبملا يف ةيطارقميدلا

 :هاجتنتسا امم ناكف ةزجوم تارابع

 اهضعب اع
 .اهضعب ىك

 فصن ةليط مكحلا يف اهئاقب طسوتم زواجتي مل يتلا تاموكحلا»  ؟

 .رهشأ ةينامث نرق

 ا كس للا ةمسقنملا بازحألا نيب ةمئادلا تاعارصلا» ١

 .نيئطاوملا نيب ءاقمحلا تاسفانملا

 ءناكسالا ةسايس :ريهامجلا ةايح قوتسم مدقت يف ديدشلا ءطبلا -ش9

 .(؟(ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيندملا ةيبرتلا ةيافك مدع

 يريلجنالا بتاكلاب تعفد يتلا يه ءىواسملا هذه ةظحالمو

 :لوقلا ىلإ «ساسدنل .د .أ»

 ةيطارقميدلا نع ةعيفرلا تايرظنلا نيب ةبيهر ةوه اًثاد كانه نإ»

 ٠١7. :لضفأ ملاع ىلإ ليبسلا (44)

 .(فاضم ميقرتلا) ١5١ :رصاعملا عمتجملا يف ناسنإلا :هبيتاف .هيكسوب (48)

 ؟”56



 ةسايسلا عئاقو نيبو ةيسايسلا تايرظنلا بتك يف اهنع أرقن يتل
 , 4 9(ةيلعفل

 اهساسأو ةلكشملا بل ىلإ ذفنت مل تاداقتنالا هذه لك نأ عمو

 هنود نم تاوهشلاو ءاوهألا ةدابعو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا يف لثمتمل

 عمتجملا اهيف عقو يلا ةطلغلا ةعانشو بطخلا ةحادف ىلإ دشرت اهنإف

 .ًارورغو ًارابكتسا هللا ىلع هدرمتو قحلل هركدتب يبرغل

 يف قيمعلا هساسأ نم عوضوم ا شقاننس هللا ءاش نإ نحنو

 . سماخلا بابل

 : يعويشلا ماظنلا ًايناث

 نوكتل تدلو دق ةيطارقميدلا راكفألا اهعمو ةيلامسأرلا تناك اذإ
 لعف در اهنأ وه ةيعويشلل ريسفت برقأ نإف عاطقالا ءىواسمل لعف در

 . ةيلامسأرلا ءىواسمل

 ةكرحل يملعلا نوناقلا تفشتكا اهنأ دقتعت ةيعويشلا نأ عمو
 ًاناهإ هب تنمآو  ةيلدحلا  كيتكلايدلا أدبم وهو ةايحلاو خيراتلا
 ءيش هبشأو «نوناقلا اذه عم قفتي ال ةلودلل اهروصت نإف ًاقلطم
 ءايبوتوي» ةيرظن يه ةيعويشلا ةفسالف اهب ملح اك لبقتسملا ةلودب

 امدنع ةلودلا زاهج لالحمضا ةيمتحب نمؤت ةيعويشلا ةيرظنلاف ةيلايخلا

 ىنعمو .ةيعويشلا راكفألاب ًاعبشتو ًاقيبطت رثكأ ةلحرم ةيرشبلا غلبت
 دبألا ىلإ تاضقانتملا نيب عارصلا هيف فقوتي يذلا مويلا يتأيس هنأ كلذ

 !ةيلدجلا نوناق هرقي الام وهو

 ةناشلا تاقالعلاو ناسنالا عد
 .ةيرشبلا تافالعلاو ناسنإلا (85)
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 ٌةلحرم  ةتقؤم تناك نإو . ىهف ةرصاعملا ةيعويشلا ةلودلا امأ

 . ةيلحرملا اهتعيبطل ةمئالملا ةيعويشلا ةيرظنلا اهيف لثمتتو ةيرورض

 بسح 0 ةيطارقميد ةلود اهن أ ةيعويشلا ةلودلا ىرتو

 لكش» ا أوهو ةيطارقميدلل نويعويشلا همدقي يذلا صاخلا فيرعتلا

 ططحم جاتنالا لئاسول ةماعلا ةيكلملا ىلع مئاق يكارتشإ عمتجمل يسايس

 00 لاخلا نم ررحتمو

 هيمست ام وأ ةلماعلا ةقبطلا ةدايس أدبمب ةيعويشلا نمؤتو

 ةيطارقميدلا يف نييلامسأرلا ةيروتاتكد لباقم «ايراتيلوربلا ةيروتاتكد»

 . ةيلاربيللا

 ةيلومش ةديقعك هي رظنل !اب قلطملا اهماز رتلاب :ويشْلا ةلودلا زيمتتو
 7 2 ' روهمو

 3 رثؤملا ةديجولا لماعلاب ًاعيمج اهطبري كلذو ةماعلا اهتالاجمو 31

 .«جاتنالا لئاسو ةيكلم» ةصاخ ةفصبو يداصتقالا لماعلا وهو ةايحلا

 هجو اهنأ ىلع ةيعويشلا ةلودلا ىلإ رظنلا يغبني انه نمو

 هتطلس عقتو يذيفنتلا زاهحلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا لمشي يداصتقإ

 ًاديسجت هسفن ربتعي يعوبشا ٍبزحلاو . يعويشلا بزملا دي ف ةقلطملا

 نع ريبعتلل قيرط قدصأ ةفصلا هذبب وهو نيحالفلاو لامعلا ةدارإل
 ةدارإ ذيفنتل ةدقعم ةزهجأ لمشي ةلودلل ىمسرلا زاهجلاو بعشلا ةدارإ

 .«يعويشلا بزحلا اهنع ربعي امك ةدايسلا

 ةطلسلا هلف اذهلو» ةقيقحلا ىلع بعشلا وه هنأ بزحلا دقتعيو

 ةحص ريرقتو ةيجراخلاو ةيلخادلا تاسايسلا عضو يف ةلماشلا ةلماكلا

 .وكسنويلا 547 :7 27/5 ةيرشبلا خيرات (47)

6# 



 ةلودلا يف زاهج لك ةدايقو ةيسايسلا ةيجيتارتسالل هيجوتلاو تايرظنلا

 , ؟*هيلع فارشالاو

 لثم دي يف دالبلا ةدايق عضو نإ» نييعويشلا باتكلا دحأ لوقيو

 عمتجم ا عبطي يعويشلا بزحلا ىهو  ةفداحلا ةمظنملا ةوقلا هذه

 جراخلا نم لخدتلا تالواحم ةمواقم يف حجني اذهو دحوم عباطب هلك

 حمالم يه كلت . 430(يعويشلا لثملا حورب ىربك تالكشم لحيو

 يف نوغلابيو اهباتكو ةيعويشلا ءامعز اه فتبي ىتلا «ةيبعشلا ةيطارقميدلا»

 1. .اهديجقو اهئارطإ
 ىه امو ؟لدعلاو قحلا نم ةديرفلا ةيطارقممدلا هذه ديصر ايف

 ةيطارقميد» اهتريظن بويع نم اهتمالس رادقم امو ؟اهتازجنمو اهتايباجيإ
 ؟ .«نييلامسأرلا

 نأ وه يجراخ ليلد ىلإ جاتحي ال يذلا دهاشملا عقاولا نإ
 عاونأ عشبأ يه «!ةيبعشلا ةيطارقيدلا ةيعويشلا» مكحلا ةمظنأ
 ةيحويشلا لإ ل ودلا نأو . . خيراتلا يف «تايروتاتكدلا» ةيدادبتسالا ةمظنألا

 ءاضعأ اهتينابز ةحيسف تالقتعممب ءيش هبشأ عقاولا يف يه ةرصاعملا

 يذلا يديدحلا راتسلا امو .هلماكب بعشلا اهؤالزنو يعويشلا بزحلا
 ةحضافلا ةلدألا نم ًادحاو الإ ةقيقحلا كلت ءافخال لودلا هذه هتبرض

 هانلقن يأرب وه الو انسفنأ دنع نم هردصن اًركح سيل اذهو .اهيلع

 نييسايس ءامعز فصو نم ءيش هنكلو ةيعويشلل نيضهانم بانك نع

 يف اوناك نورخآلاو ةيعويش ةلود «سيئر بئان» ةبترم ىلإ مهضعب لصو

 .يلودلاو يرطقلا نييوتسملل يعويشلا بزحلاب ءوضع» ةبترم

 مهتعفد برغلا يف نوزراب نوركفم اهرهظأ ةقيقحلا نأ امك

 , 77و :قباسلا ردصملا (48)

 .88814 :قباسلا ردصملا «نيفوب» هبتك بيقعت نم (48)
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 عافدلاو ةيعويشلا قانتعا ىلإ يلامسأرلا يطارقميدلا عمتجملا ءىواسم
 . ليدب ريغ ىلإ اهنع اودترا ةرملا ةقيقحلا محل تلجنا املف اهنع سمحتملا

 مسقي ايفالسغوي سيئرل قباسلا بئانلا ساليجد نافوليم ًالثمف
 :ثالث ىلإ يعويشلا مكحلا اهب رم يتلا لحارملا

 .«نينيل» يروتاتكيد يدرف يروث مكح ١

 .«نيلاتس» يباهرإ يدرف يدئاقع مكح -_,

 يطارقورسيب يعامج (يدئاقع ريغ) يسايس مكح ا *
 .(ادعاصف فوشتورخ»

 ناصح هيف ودعي قابس اهنإ» :ةيعويشلا تاباختنالا نع لوقيو
 ةقبطلا هذه تدكأ دقل» ةيعويشلا بازحألا نع لوقيو .هدحاو
 ىلع ترهظ ىرخأ ةقبط ةيأ نم مكحلا يف ًاطلست رثكأ اهنأ ةديدجلا
 ماهوألا مظعأ لمحت اهنأ هسفن تقولا يف تتبثأ اى .خيراتلا حرسم
 ,200(ديدج يقبط عمتجم يف ملظلا بيلاسأ ىتعأ سركت اهنأو

 :الئاق ةنلعملا ريغو ةنلعملا نيناوقلا نيب نراقيو

 ناجللا يديأ يف يه ةموكحلا نأ نوكردي نينطاوملا ةفاك نإ»

 بزحلا رود نأ نم مغرلابو .يرسلا سيلوبلا ةباقر تحتو ةيبزحلا
 ةفاك يف ةسركم هتطلس نإف نلعم ريغ ةيرادالا نوؤشلا يف يعويشلا
 سيل  هسفن تقولا يف هنأ اك .تاعاطقلاو تامظنملاو تاسس ْوملا
 عمو نينطاوملا ةباقر يف قحلا يرسلا سيلوبلا يطعي نوناق يأ كانه
 صن يأ كانه سيل هنأ عمو .تايحالصلا قلطمب عتمتي هنإف كلذ

 ىلع ةيبزحلا ناجللاو يرسلا سيلوبلا فارشإ ةرورضب يضقي ينوناق

 .يلاوتلا ىلع غ04 .11 .الو الؤز ةديدحلا ةقبطلا (60)
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 فارشالاب ناموقت نيتمشاغلا نيتوقلا نيتاه نأ الإ يئاضقلا كلسلا
 , 632:«كلسلا كلذ ىلع ةيلعفلا ةنميهلاو

 بتاكلاو يعويشلا بزحلا يف قباسلا وضعلا  رلتسوك رثرأ امأ
 تاراعشلاو نيوانعلا يف رجاتي نرتنموكلا نإ» :لوقيف زرابلا يئاورلا
 ناك املكو ةدلقملا ةفئازلا اهعاونأ يف ةعونمملا رومخلا وجورم رجاتي امك
 رومخلا عاونأل ةيحض حبصي نأ هيلع لهس ةجاذسلا ىلإ برقأ ليمعلا
 امو (مدقتلا»و (ةيطارقميدلا»و «مالسلا» نيوانع تحت عابت يتلا ةيركفلا

 , ””50(ءايسألا هذه نم تئش

 :الئاق ةيعويشلا نع هعوجر دعب ديج هيردنأ ثدحتيو

 ىلع ةقداصملاو ةقفاوملا مهنم بلطي نآلا ايسور يف سانلا نإ»

 اهبحاص ضرعت اهنإف لقن وأ ةضراعم لقأ امأ ةموكحلا هلعفت ام لك
 نإ .اهسمطو ةضراعملا هذه دامحإ ىلإ ةفاضالاب تابوقعلا ىسقأل
 ىلإ هلفسأ نم ديدجلا يعامتجالا ملسلا اذه يف ًالجس سانلا نسحأ
 ةيحان ةيأ مهنم زربت نيذلا كئلوأ امأ .ةيدوبعو ةلذ مهرثكأ مه هالعأ

 اذه نأ ىرن ىتح ثبلن نلو .نوفني وأ نودصحي مهإف ةيلالقتس
 هنم قبب / انباجعإو انبح لك ةرادج نع قدشسا يذلا لسابلا سنجل
 بحاص ريغصلا لماعلا حبصأ دقل .اياحضلاو نودالجلاو نويعفنلا الإ
 يننإ .كالهلا مث ميطحتلاو عوجلا ىقلي دراطملا ناويحلاك رحلا يأرل
 يف ايناملا كلذ يف امب ماعلا يف ىرخأ ةلود كانه له : يسفن لئاس

 ًادابعتساو ةلذ رثكأو ةيرح لقأ حورلاو اهيف لقعلا ناك دق رلته دهع

 .©©9؟يتيفوسلا داحتالا يف اهنم ًافوخ وأ ًانبج و

 ) )6١:قياسلا ردصملا ٠٠١.

 1١. :ىوه يذلا منصلا (0؟)

 .5؟4 :قباسلا ردصملا (89)
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 عم اهسفن ةبرجتلا ىناع يذلا  رشيف سيول فصيو
 مكحلا سيياقم لك تعاض» :هلوقب كانه يركفلا خسملا  ةيعويشلا

 ءاسملا يتأي ال دقو . ضفري اذامو قتعي اذام يردي دحأ دعي ملو ةتباثلا

 يلقعلا شيوشتلا نإ «نيطايش مهن :أ حابصلا اذه ةكئالم نع نلعي ىتح

 لكل يئاقلتلاو ىلآلا لبقتلا ىلإو ا ىلإ ىضف أ اذه نع جتني يذلا

 ناسنالا دجي لقألا ىلع انهف نيلمركلا ءاس نم يتأي دق ديدج يحو
 , 22 2(هسفنل نمألاو ةمالسلا نم ندألا دحلا

 يذلا «لسر دنارترب» ةيعويشلا ةيطارقميدلاب نيعودخملا نم ناكو

 : ىوعدلا هذه ًاضقانم بتكف ةقيقتا فشتكا

 ةليئض ةيلقأ تناك (1411 ةنس يف ايسور يف ةلماعلا ةقبطلا نِإ»

 نأ ذئدنع ررقتف .نيحالفلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا تناكو ناكسلا نيب

 عتمتي يذلا ةلماعلا ةقبطلا نم ءزجلا كلذ وه يفشلبلا بزحلا نوكي
 ءزجلا نودعي نيذلا مه هئامعز نم ةريغص ةنحلا نأو يقبطلا يعولاب

 لامعلا ةيروتاتكد تراص اذكهو .يفشلبلا بزحلا نيب , ًايقبط يعاولا
 لجر ةيروتاتكد تحبصأ نأب رمألا ىهتنا مث ة ةريغصلا ةنجلللا ةيروتاتكد

 ةقبط نيب يقبطلا يعولا وذ ديحولا هنأ معز ذإو نيلاتس وه دحاو
 ىلع مكحيو اعوج نيحالفلا نم نييالملا مادعإب مكحي ذخأ لامعلا
 ,209. . .لاقتعالا تاركسعم يف ةرخسلاب مهريغ نييالم

 ةيملاعلا ةمظنألل رصاعملا عقاولا عوضوم هب متخن ام ري لعلو
 :رشيف سيول اهلاق يتلا ةسئايلا ةرابعلا وه هللا لزنأ ام ريغب مكحت يتلا

 نم يلامسأرلا ملاعلا هفرتقي ام مهعجاضم صضقي سانلا ضعب»

 .؟5--9517 :قياسلا ردصملا (84)

 8059 :ةداملاو لقعلا (هه)

 5 ةو/



 ريثكو اهسالفإو ةيفشلبلا مئارج نوري ال ًايمع نولظيف ماثآو مئارج
 وكسوم عئاظف نع هابتنالا اوفرصيل يبرغلا ملاعلا ضئاقن نولغتسي مهنم

 , "!«اهيلك هللا نعل :لوقأف انأ امأ .ةعشبلا

 .؟ال4 :ىوه يذلا منصلا همكم
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 ياكشلا لَّصفلا

 داكصتتالا ةيناممع

 نود ةرصاعملا ةيبوروألا ةيلهاجلل ربكألا هلإلا وه «داصتقالا»

 جهتنت ال خيراتلا يف ةيلهاج يأ لثم اهلثم ,ةيبوروألا ةيلهاجلاو !عزانم

 مست ولغلاب اهتافرصت دو لعفلا دودر اهيف ت لب ًانزتم ًاطسو ًأطخ

 دكيدنم اهح ةيدورو نم ًايذ ذعم ًاطخ الإ ةيبوروالا ةايخلا قيرط سيلف عافدنالاو درسا

 نأ ةيبوروألا ةيلهاجلا عيطتست الو .راسيلا ىصق مصقأ ىلإ نميلا ىصق
 امهادحإ :ناتلباقتم ناتسدع هل راظنم لالخ نم الإ ءيش يأ ىلإ 2

 همجح نع هرغصت ىرخألاو «يقيقح لا همجح نع ءيش لك ربكت
 .ةيقيقحلا ةيؤرلا عيضت نيتاه نيبو يقيقحلا

 امبرو «ةايحلا يحاون نم ةيحان لك يف ىلجتت ةرهاظلا هذهو
 ايندلا ةايحلا رقتحت ابوروأ تناك .. .ًايلجت رثكأ «داصتقالا» يف تناك

 كرابتو فشقتلاو رقفلا سدقتو .تابيطلا نم هللا لحأام يردزتو
 ضرغلا وهو ةئيطخلا نم صالخلل ةليسو كلذ نأل .ءاقشلاو سؤئبلا
 .0©2يناسنإلا دوجولا نم ديحولا

 شحو ىلإ ابوروأ تلوحتو بقع ىلع ًاسأر رمألا بلقنا مث
 اهساوح لكب تعلطتو يسحلا عاتملا ىلع اهاوق لكب تمجهو ءراض
 ىتح ةذل لك بهتنتو ةعتم لك مهتلت نأ ديرت ,ةلئازلا تاوهشلا ىلإ

 .85 ص لوألا بابلا نم «ةينابهرلا» عوضوم عجاري (1)
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 اذه سيل .ًلماك ًاذبن اهتذبن لب ةرخآلا تيسنو ايندلا يف تقرغ

 يداملا جاتنالا ًازاجم ال ةقيقح .تدبع ابوروأ نا لب بسحف

 بزحلا وأ ةيلامسأرلا ةقبطلا» هيف نومكحتي نيذلا تيغاوطلاو
 ريغت امنإو «ةلذملا ةيدوبعلا ةروص يه ريغتت م يلا ةروصلاف « يعويشلا

 ليبنلا ناك نأ دعب بزحلا وضع وأ يلامسأرلا حبصاف د هربعلا توغاطلا

 نيدلا لجر أ

 ًاركف ةيداملا ىلإ لكلا هاجتالا كلذو ةقلطملا ةيدوبعلا هذه

 «نيدلا نم رصاعملا يبرغلا عمتجملا فقوم ناددحتن ناذللا امه ًاكولسو

 .ءالط يأ نم ةيلاخ فيز لك نع ةدرجم ةرصاعملا ةيلهاجلا رهظت امهبمو

 معننو يبوروألا يداصتقالا خيراتلا ىرحجم , لمأتن نأ الإ انيلع امو

 نل ذك يو «نآلا ىتح يعاطقالا رصعلا نم ىربكلا هتايرظن يف رظنلا
 . ةحضاولا قئاقحلا هذب أجافن

 . عاطقإلا ماظنو ةسيئكلا ةيرظن - ٌدلوأ
 يحيبسملا عمتجملا ةينب رييغت لواحت مل ةسينكلا نأ نم مغرلا ىلع

 يف لاعف رثأ امل ناك دقف لقألا ىلع ةايحلا تالاجم ضعب ميظنت وأ

 .ةيرظنلا ةهجولا نم ىطسولا نورقلا داصتقا

 ةسسؤم تحبصأ لب دئاسلا يعاطقالا ماظنلا ةسينكلا ترقأ

 هل ضرعتي ناك يذلا عيظفلا داهطضالا ترقأو «ةتباثلا هتاسسؤم نم

 ىرخأ فقاوم يف اهنكلو «ليجنالا ميلاعت عم هيفانت مغر ضرألا ءاقرأ

 ةميرج «ابرلا» نأ عقاولاو . «ابرلا» ةلأسم يف اهيسال ًاددشت رثكأ تناك

 ةسدقملا بتكلا اهيراحتو :ةيوامسلا تالاسرلا لك اهميرحت يف كرتشت
 ويمعلا اًرغم اهل ةرهاظ يشو ٠ءاهعيمج ملا اهأ 1
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 :لوقيف كلذ نع «تنارويد لو» ثدحتيو

 ماظنلا ومن يف تابقعلا ربكأ ابرلا يف ةيحيسملا ةديقعلا تناك»
 نأ اك مارح هلك بسكلا نأ ىري موريج ناكو» .(همدقتو يفرصملا

 نع سانلا فرصت اهنأل مثإ ةيلاملا لامعألا عيمج نأ ىري نيطسغوأ

 صضفر دق «لوألا ويل» ابابلا ناكو «هللا» ينعأ ةقحلا ةحارلل يعسلا
 «ةراجتلا ىلع فطعتال تلظ ةسينكلا نكلو ةفرطتملا دئاقعلا هذه
 فونص عيمج ضراعتو «بساكملاو تابراضملا عاونأ عيمج يف باترتو
 يف قلطي ريخألا ظفللا اذه ناكو «ابرلا»و «أبحجلا»و «راكتحالا»

 لوقي كلذ يفو اهردق ناك ًايأ لاملا ةدئاف ىلع ىطسولا روصعلا
 :زوربمأ

 ناتيارج لخدأ دقو «لاملا سأر ىلإ فاضي لام لك وه ابرلا»
 .(ةسينكلا هيلع ريست يذلا يتونهكلا نوناقلا يف دماجلا فيرعتلا اذه

 ررقو ميرحتلا اذه ددج (119/94) ثلاثلا نارتال سلجم» نإ مث

 مهو اوتام اذإو ينابرلا ءاشعلا يف نولبقي ال ابرلاب نورهمي نيذلا نأ

 لبقي نأ سيسقل سيلو نييحيسملا نفد نوئفديال مهمثإ ىلع
 . « مهتاقدص

 هلانيام لك وه ابرلا نإ» لاق دقف عساتلا يروجيرج ابابلا امأ

 ةسينكلا نوناق يأرلا اذه لظو «ضرق ريظن بسك نم ناسنإلا
 عيمج نأ نظت الاوط انورق تلظ دقو» «م 19417 ماع ىتح ةينامورلا

 . (دوبم نيبارملا

 يف ةسينكلا فقوم ديؤي ًاليوط ًانمز تاموكحلا عيرشت لظو»
 نأ نيبت نكلو ءابرلا مرحت اهسفن ةينيدلا مكاحملا تناكو ةيحانلا هذه

 .«ميحجلا وأ نجسلا ةيشخ نم ًارثأ ىوقأ ةراجتلا تاجاح

 هتعضوام ١4٠٠ ماع دعب ةيبوروألا لودلا مظعم تغلأ مث»

 فكل



 قفتي المهم ًامالك الإ ةسينكلا ميرحت نكي مو ابرلا ميرحتل نيناوق نم
 . '9(هلافغإ ىلع اعيمح سانلا

 يعفن ببسل ابرلا مرحت تناك ةسينكلا نأ «لوس جزوج» ىربو

 :«لوس» لوقيف «ينيدلا عفادلا ىلإ ةفاضإلاب

 «بسحف ةدرجم ةركف سيل هرورشو ابرلا داسفب ديكأتلا اذه»

 كلذ يف ةزرابلا ىرخألا بهاذملا مظعم ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه | هنكلو
 نيذلا كئلوأل كاذنيح ًاماه ًاضرغ ققحي ناك اذه انرصع يفو نيحلا

 . «ةركفلا جيورت ىلع اولمع

 روصعلا يف نويعاطقالا اهؤافلحو ةسينكلا ترعش دقل»

 ومث ةجيتن مهناطلسو مهتمالس ددهي ًارطخ ةمث نأ  قحبو  ىطسولا
 ابرلا راكنتسا نإ «ةيمستلا هذه دحأ اهيلع قلطي مل نإو «ةيلامسأرلا

 لدابتلاو جاتنإلا يف ةديدج لئاسو نأ ىلع ةلادلا ضارغألا نم ناك

 . 20( يعاطقالا ماظنلا مئاعد ضيوقت ىلع لمعت تأدب

 عيطتسي نكي مل ىطسولا نورقلا داصتقا نإف لاح ةيأ لعو

 ٍماظنلا نم ًاعزج تناك يتلا. ةيسنكلا ميلاعتلا عابتا نم صلمتلا

 اديقمو ًاعضاخ  هسفن تقولا يف ناك هنأ امك « يحيسملا يقالخألا

 ةسينكلا رايبناب راهني نأ مح ناك كلذلو «ةدئاسلا ةيعاطقالا فارعألاب

 .عاطقالاو

 ءيسلا عقاولل اهرارقإب ًاحداف أطخ تبكترا ةسينكلا نأ كش الو

 «نيدلا نم اوصأ دمتست ةلداعو ةماع ةيداصتقا ةسايس عضو مدعو

 «نيملاظلل ةودق اهالعج دق عيظفلا يلاملا اهنايغطو يتاذلا اهكولس نأ امك

 .نيمولظملا نم دقحلاو تقملا راظنأ طحمو

 1١4-1١8, نم تافطتقم ١8 :ةراضحلا ةصق (؟)

 . 77519 :ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملا (*

 فضح



 ءانثتسا عم الاجإ ةسينكلل ةماعلا ةيرظنلا ديدحت انلواح اذإو
 ةيرظن اهنأ وه دارملاب يفي فصو برقأ نإف اهتاقحلمو ابرلا ةلأسم
 جيينم امل نكي م ةيرظنلا هذه نأ كاردإ ريسيلا نمو (ةيعاطقإ ةيعيبط»

 . ةماعلا ةيقالخألا سسألا نم دمتست تناك لب لقتسم

 :عاطقالا ماظنل ةلمجم ةروص

 نورقلا لاوط ةيبوروألا ةايحلا ىلع نميه يذلا ماظنلا نإ

 ةراقلا حمالم اهعم جامدنالاب لكشو .ةيحيسملا بابش رصاعو ىطسولا

 ْق ينأي يبوروألا عاطقالا ماظنو . (عاطقالا» ماظن وه كاذنأ ةيبوروألا

 اهنع مصفني الو ملظلا اهنع كفنيال يتلا ةيلهاجلا ةمظنألا ةعيلط
 عئاض ةماركلا ردهم ةدارإلا بولسم هلظ يف ناسنالاو «نايغطلا
 .قوقحلا

 يف نكت مل ةيبوروألا ةراقلا اهنم نوكتت يتلا لودلا نأ عقاولاو
 .يزكرم روطاربما وأ كلمل عضخت تايعاطقالا نم ةعومجم الإ ةقيقحلا
 كلام «ديسلا» نم دونجلاو بئارضلا ىلع لصحي نأ همه لج
 ماظنلل ةعشبلا ةروصلا زربت تناكف ةيعاطقالا لخاد امأ .ةيعاطقالا
 . يعاطقالا

 روصعلا فالتخاب هروص فلتخت ماظنلا اذه نأ ةظحالم عمو
 ميسقت يف ارصحي نأ نكمي دحوملا هرهوجو ةماعلا هحمالم نإف ميلاقألاو
 .زوعلا ضيضح يف ىرخألاو فرتلا ةمق يف امهادحإ :نيتقبط عمتجملا
 ةداسلا :اتفئاط ىه ايلعلا ةقبطلاف .نيتفئاط نم فلأتت ةقبط لكو
 قيقرو ديبعلا :اتفئاط ىه ايندلا ةقبطلاو .ةسينكلا لاجرو كالملا
 لاجر نم داهزلاو ةسواسقلا راغص ةريخألا هذه نمو «ضرألا
 . ةسينكلا

 فنا



 :ٍلي امكف تاقبطلا هذه نم درف لك تابجاوو قوقح امأ

 يوقلا ذوفنلا بحاصو ىلعفلا رطيسملا وه :كلاملا ديسلا ١
 يأ هيلع سيل نيح يف احل رصح ال ًاقوقح كلمي ناك دقو ماظنلا اذه يف
 : تابجاو

 نكامألا ضعب يف هلتقي نأ وأ هضرأ قيقر برضي نأ هقح نم ناك»

 لك هكالمأ يف هل تناكو ...اباقع ىشخي نأ نود لاوحألا وأ

 نم بجي ام قوف ديفتسي ناكو .ةيركسعلاو ةيئاضقلا تاطلسلا

 ديسلا عسو يف ناكو ...ةعيضلا مكاحم اهضرفت يتلا تامارغلا

 رصق هل نوكي دقو ...ةدحاو ةعيض نم رثكأ كلتمي نأ ىعاطقالا

 امم رثكأ هناكس ةيامح ىلإ فدهب هرصق ناكو ءابنم ةدحاو لك يف نيصح

 لصتم روسو ضيرع قيمع قدنخ هب طيح ...مهتحار ىلإ فديه

 ديسلا هيف نكسي يرئاد يرجح جرب هطسو يفو ةيديدح باوبأو لاع

 دض كالملا ةوق دامع ةعينملا ةيرجحلا هناردج تناكو ءهترسأو

 .كلملا دضو مهيرجأتسم

 ء«ضرأ قيقر نوكي نأ نم هٌّؤايربك هعنمي يذلا لجرلا ناكو»

 يدؤي ةيركسعلا عافدلا لئاسو هسفنل دعي نأ نم فعضأ هنكلو

 سأرلا يراع لزعأ وهو همامأ عكري يعاطقإ فيرشل ءالولا مسارم

 مث ءفيرشلا كلذ لجر هنأ نلعيو فيرشلا يدي يف هيدي عضيو
 رخآ ىلإ ديسلل ًايفو لظي نأ .. .ةسدقملا تافلخملا ضعب ىلع مسقي

 .2«2(هلبقيو ديسلا هعفري مث «هتايح مايأ

 امم وه الو ةيتاذلا هدوهج ىلع دمتعي ال ًاليبن ًاكلام ناسنإلا نوكو

 دلوي دبعلاو «توملا ىلإ كلذك لظيو ًاليبن دلوي ليبنلاف هباستكا نكمي
 يعاطقالا عمتجملا نأ يأ «ةيدوبعلا لالغأ يف اهلك هتايح شيعيو ًادبع

 .574- 418:14 ةراضحلا ةصق (4)

 ض



 لدبت أرط اذإ الإ .هدحو يثارولا لماعلا ىلع هئاضعأ عيزوت موقي

 رارقتسا روف مكحتلا ىلإ دوعي هنكل عطقنيف ةايحلا ىلع لماك يئاجف
 .عاضوألا

 ًاديس ةيحورلا هتطلسب نيدلا لجر ناك:نيدلا لجر  ؟
 باقلألاب ىلحتيو تايعاطقالا كلمي ناكو ءامدح ىلإ ًايعاطقإ
 , ©كلذ نع ثيدحلا قبس دقو .هتيرذل هتبترم ثرويو ةيعاطقالا

 نييبوروالاو نيملسملا قاقرتسا ةسينكلا تحابأ » :دبعلا ل

 وأ ةبلاقصلا ىرسألا نم فالآ ناكو .يحيسملا نيدلا اوقنتعي مل نيذلا
 ردقي يسنكلا نوناقلا ناكو . . .ةريدألا ىلع ًاديبع نوعزوي نيملسملا

 ديبعلا نم اهيف نم ددعب نايحألا ضعب يف ةسينكلا ىضارأ هورث

 امك علسلا نم ةعلس دعي دبعلا ناك دقف لاما نم يواستام ردقب ال
 اوصوي نأ سئانكلا ديبع ىلع مرحو .ءاوسب ءاوس ينمزلا نوناقلا هدعي
 نأ ديبعلا ىلع لوألا يروجيرج ابابلا مرحو ...مهكالمأب دحأل
 ناكو .. .رئارحلا تايحيسملا نم اوجوزتي نأ وأ .ةسواسق اونوكي
 (0(مدآ ةئيطخل ةجيتن هنأب قاقرتسالا رسفي ساينوكأ ساموت سيدقلا
 كلاب اف ةمحرلاو ةبحملاب يدانت يتلا ةسينكلا رظن وه اذه ناك اذإو
 ؟ . . .هتيعاطقإ ديبعل !«ايندلا لجر» ديسلا ةلماعمب

 ةملكلا ىنعمب ًادبع ضرألا قيقر نكي مل :ضرألا قيقر - ؛
 يف  دبعلا نأ اهنيب قرافلاو ,ءيش يف دبعلا نع فلتخي ال هلاح نكل
 وأ سنجلا وأ نيدلا يف ديسلل فلاخم امإو بولغم ريسأ امإ  لصألا
 ىلإ ىمتنيو ةيعاطقالا يف ليصأ وه يذلا قيقرلا سكعب «بهذملا

 1 .هديس امهيلإ يمتني نيذللا سنجلاو نيدلا

 . 18 ص ايلام يسنكلا نايغطلا :يناثلا بابلا ()
 .405 114 ةراضحلا ةصق (5)

 دن



 ضرألا نم ةحاسم حلفي لجر هنأ ضرألا قيقر يف لصألاو»
 ناكو ءاش ىّتم هدرطي نأ كلاملا عسو يف ناكو نوراب وأ ديس اهكلتمي

 يف امأ .. .ضرألا نع ًالقتسم قيقرلا عيبي نأ اسنرف يف هقح نم

 ءاقرأ نم نورفي نيذلا ناكو .ضرألا ةرداغم نم مرح دقف أرتلجنا

 ىلع ضيبقلا اهب داعي يتلا ةمارصلا سفنب مهيلع ضبقلا داعي ضرألا

 يف وه لب تايعاطقالا يف بلاغلا فنصلا وه فنصلا اذهو «ديبعلا

 لاجرو ءالبنلا ءانثتساب ًابيرقت ابوروأ ناكس عومجم لثمي ةقيقحلا
 ىتلا تابجاولا نم ةليوطلا ةمئاقلا كلت وه ًاقح شهدملاو .نيدلا
 مكحملا هطابتراو هتطلسل قلطملا هعوضخ ادع كلاملل قيقرلا اهيدؤي

 ١ ماعلا يف ةيدقن بئارض ثالث .
 هتيشامو هلوصحم نم ءزج " 

 .ةنسلا مايأ نم ًاريثك ةرخس لمعلا * 

 .هبارشو هماعط يف كلاملا تاودأ لامعتسا ىلع رجأ 4

 .يربلا ناويحلا وأ كمسلا ديصب حامسلل رجأ  ه
 . كلاملا مكاحم مامأ ةيضق عفر اذإ مسر - 5

 .برح تبشن اذإ كلاملا قليف ىلإ مضني اال

 ارسأ اذإ ديس يدتفي - 4
 .ناسرفلا ةبترمل يقر اذإ كلاملا نبال ايادهلا مدقي

 .قوسلا يف اهعيبي ةعلس لك ىلع ةبيرض
 نيعوبساب اهسفن كلاما ةعلس عيب دعب الإ ةعلس عييبال ١

 .ًابوجو هديس عحاضب مب يرتن دادس 7

 ١ ةسينكلل هبهو وأ ملعتيل هنبا لسرأ اذإ ةمارغ .

 نم هئانبأ دحأ وأ وه جوزت اذإ كلاملا نذا عم ةبيرض 4

 .ةعيضلا جراخ

 ضل



 سورع عم ديسلا يضقي نأ يهو «للوألا ةليللا» قح 6

 اهيدتفي نأ ًانايحأ هل حمسي ناكو .ىلوألا ةليللا هقيقر

 نماثلا نرقلا ىلإ ايرافاب يف هذه هتروصب يقب دقو ءرجأب

 . هتوم دعب هتكرت ةثارو 5
 يذلا دئاقلل تاكرت ةبيرضو ةسينكلل ةيونس ةبيرض 7

 , "9ةعطاقملا نع عفادي

 ةينيداللا ةايحلا هضاقنأ ىلع تماق يذلا عاطقالا ماظن وه اذه

 ف ًارثأ اهمظعأ نإف هملاظمو هتائيس نم نوثحابلا ددع |مهمو .ةرصاعملا

 :نارمأ ركفلاو ةايحلا

 :نيدلاب يعاطقالا ماظنلا طابترا ١
 يف هبابش ناوفنع يف يعاطقالا ماظنلا ناك ةيخيراتلا ةهجولا نم

 رايها ناك مث ءاهتمظع جوأ يف اهيف ةيحيسملا تناك يتلا اهسفن ةرتفلا
 كلذ نم ةثيدحلا ةيلهاحلا تجتنتساو «ةسينكلا رايبنال ًايزاوم ماظنلا

 : يه ةئطاخ ةلداعم

 ملظلا لاوزف نذإو نيدتم هنأل ملاظ يقبط يعاطقالا عمتجملا نإ

 يف ريثأتلا نع هلزع لقألا ىلع وأ ةيلك نيدلا ذبن مزلتسي عمتجملا نم

 نيذلا «نييعيبطلا» باتكلا ةيرظن تناك كلتو !ثادحألا تايرجم

 .ثيدحلا يلامسأرلا ركفلا ةاون اوعضو

 دعاوق ءاسرإ يف ًايباجيإ ًارود نيدلل تبسنف ةيعويشلا تفرطتو
 يقبطلا يعولا رخأت ةيلوؤسم لماك نيدلا تلمح لب يعاطقالا مللغلا

 ملظلا رقي ب نيدلا نأب لوقلاب فتكت ملف ةحداكلا ةقبطلا دوهج ةلقرعو

 برح» كلذك رظناو 2.57 40/14 :ةراضحلا ةصق ؛عاطقالا» لصف نع ةلوقنم تافطتقم (0)
 . 55-44 :زلجنا كيردرف هايناملا يف نيحالفلا

 شن



 اهتكرح لشي يذلا «بوعشلا نويفأ» نيدلا تلعج لب هعداويو

 !اهقوقحب ةبلاطملا نع اهقوعيو ةيلاضنلا

 0 : قلطملا تابثلا عباط  ؟

 تباث :دومجلا ةجرد ىلإ اتباث اماظن يعاطقالا ماظنلا ناك

 قالخألا تباث .«تابجاولاو قوقحلا تباث « يعامتجالا عيزوتلا

 كلذ ناكو .ةيشيعملا لاوحألا تباث .فراعملاو راكفألا تباث .ديلاقتلاو

 .خيراتلا ريس ينو نوكلا يف هللا ةنسب ماظنلا اذه مدطصي نأل ةاعدم

 مث ينيدلا حالصالا ةكرحو ةيملعلا ةضبنلاب تابثلا اذه عزعزت دقف

 هبش دقو .قبس امك 1869 ةنس روطتلا ةلبنق راجفناب هساسأ نم فسن

 ةئيفسب روطتلا ىلإ تابثلا نم ابوروأ لاقتنا «ةيرشبلا خيرات» باتك
 ةياغ ىلإ بخاص مضخ يف ترحبأ مث عداو ءانيم يف ةيسار تناك

 .؟"9ةطيرخ ريغب ةلوهجم
 تايرظنلل انضرع لالخ نم ءالجب نارهظيس نارثألا ناذهو

 اهنمو ىرخألا ةايحلا بناوج المش دق عقاولا يف اناك نإو ةيداصتقالا

 .هللا نذإب يتأيسام اهنمو ثيدحلا هنع قبسام

 .78- 174 ص 1/7/5 :روكذملا باتكلا رظنا (8)
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 :٠ ةينيداللا ةيداصتقإلا بهاذملا

 :«يطارقويزيفلا» ىعيبطلا بهذملا

 اهل ىدصت يتلا تالكشملا زربأ نم ةيداصتقإلا ةلأسملا تناك
 .رشع نماثلا نرقلا يف  ىمسي ايك  «ريونتلا رصع» وركفمو ةقسالف

 تارثؤملا نع لقتست بادآلاو مولعلا هيف تأدب يذلا رصعلا وهو
 .ةظوحلم ةجردب ةينيدلا

 عاطقالا رين نم ةبراحلا ابوروا تذحأ رصعلا كلذ يف
 مزالتلا نم ةررحتم ةديدج جهانمو ةمظنأ نع ثحبت ةسينكلالالغأو

 ناك يذلا ةيقالخألا دعاوقلا نيبو ةماعلا ةيويحلا نوؤشلا نيب يديلقتلا

 . ىطسولا نورقلا جبنم
 اهنع ثيدحلا رم يتلا  نيدلاو ملعلا نيب ةقيمعلا ةوفحجلا تناكو

 نع اهريغو ةيداصتقإلا تايرظنلا لاصفنا يف لماوعلا زربأ ًافلس

 ةجاذسب ريونتلا رصع هدبع يذلا هلآلا ةدالوو «ةينيدلا ميقلاو لثملا

 . (ةعيبطلا» : ةيهانتم

 اماتكو « يعيبطلا» اهبهذم ةايحلا اياوز نم ةيواز لكل ناك

 : (نويعيبطلا»

 بهذملا» سسأ ىلع ةيطارقميدلا تماق فيك انفرع ةسايسلا يفف

 فل



 ظفل لحم «ةعيبطلا» ةملك تلح ةفسلفلاو ملعلا يفو «يعيبطلا

 يفو !بسحف يظفللا رييغتلا هب دوصقملا سيل ءارجإ وهو «ةلالجلا
 وه «يعيبطلا» عمتجملا نأ نوري باتك رهظ ةيعامتجإلا نوؤشلا
 ترهظ قالخألا ينو «ةيرشبلا هيلإ دوعت نأ بجي يذلا يلاثملا عمتجملا

 عوضوم نع رابك ةفسالف بتك دقل لب «ةيعيبطلا» قالخألا ةركف
 يف رهظي يعيبطلا بهذملا تاقيبطت حضوأ لعلو !«يعيبطلا نيدلا»

 .«داصتقإلا» وهو هددصب نحن يذلا عوضوملا

 خيرات «ىربكلا ةيداصتقإلا بهاذملا» باتك فلؤم ضرعتسي
 : لوقيف ًامومع بهذملا اذه

 نم ىمادقلا ىلع . . .تلخ يتلا نورقلا لالخ سانلا دمتعا»

 جراخلا ملاعلا نأشب ةفرعملا مهدنع نوسمتلي ةسينكلا ءاباو وطسرأ لاثمأ
 ةمئألا كئلوأ ىلإ اودوعي نأ مهافكو .هيف نوشيعيام ةرئاد نع

 يطابنتسالا قطنملا لحو .ةرهاظ يأل ًاريسفت مهتاباتك نم اوصلختسيل
 . ةبرجتلاو ةيرظنلا قمعو ةظحالملا ةقد لحم

 ةديدج ةفرعم نوبستكي اوذخأ لوقعلا يوذ نم ًارفن نأ ريغ»

 بولسألابو عضاوت يف اهتاذ ةعيبطلا ةسارد قيرط نع كلذو ةقد رثكأ
 لوح رودت لب ملاعلا زكرم تسيل ضرألا نأب كاردإلاف . يعوضوملا

 «*©ةيومدلا ةرودلا نأشب يفراه هيلإ ىدتها يذلا فشكلاو .سمشلا

 اهتبقعأ هذه لك .ةكرحلاو ةيبذاحجلا نع نتوين اهب علط يتلا تايرظنلاو

 ًاناش لقأ تناك نإو اهتيمهأو اهازغم ا تاظحالمللا نم تارشع

 . ةجردو

 ملاعلا ىلإ اهتارظن يف تأطخأ دق ةميدقلا رداصملا تناك اذإف»

 ؟يرشبلا كولسلا ىلإ اهتارظن يف ةئطخم كلذك تناك امأ يعيبطلا

 قرح



 يمس كلذ ىلعو كشلاو لؤاستلا عضوم ءيش لك حبصأ»

 (امنم لك ينع يتلا نيدايملا نيب زبيمت كانه دعي ملو «ةفسلف ملعلا

 ةيرشبلا مظنلا يف ثحبلا نوديعي نوفسلفتملاو باتكلا ذخأو ,.هصحفب

 يف مهو «,ةيرشبلا ريغ ءايشألا ىلإ ةبسنلاب نولعفي اوناك امك ًامامت

 ًانئاك سيلو ةعيبطلا نم ءزج ناسنإلا نأب نوملسي اوناك اذه مهفرصت

 . هتياعر تلوتو ةيهلإلا ةيانعلا هتدجوأ تاقولخملا ةيقب نع اصفنم

 ىلإ ةبسنلاب بابسألاو جئاجا ريسقت ىلع بصني ثحببلا حبصأو»

 قيرط نع بوغرم ريغ مأ اهيف ًابوغرم ناكأ ءاوس يرشبلا كولسلا

 بتكلا تلاق يك ؛هللأ ةدادإ 5 اهنع ثحبلا نم الدب ةيعيبطلا نيناوق

 نأ انيلع نأ  رخآ ريبعتب اذه ىتعمو .ةيسنكلا بهاأذملا وأ ةسدقملا

 ىمادقلا ةطلس نود . لقعلاب انتافرصتو انلامعأ يف دشرتسن

 .2”>(مهئارآو

 هللا لزنأ امب مكحلا ةحارصب ضفري ريونتلا رصع ناك دقف نذإ

 لوقي امك ناك لقألا ىلع وأ «ةماعلا هتايح ميظنت يف هللا ىلإ عوجرلاو

 .«يعيبطلا نوناقلا» وهو .ةسينكلاو يحولا قيرطريغ رخآ قيرط

 («(لوس» هحضويف ةصاخ داصتقإلا ىلع بهذملا اذه رثأ امأ

 : هلوقب

 روصعلا لالخ ةدئاسلا بهاذملا ىلع ةرخآلا ةركف ترطيس»

 ليبس ىلع عجاري ءاهدحو ابوروأل ةبسنلاب ةديدج تناك هريغ فوشكلا نم ريثكو فشكلا اذه 6)]

 .هكنوه ديرغيز «برغلا ىلع عطست هللا سمشو» لاثملا

 45-60 :لوس جروج )٠١(

 ضفل



 ةايحلل سانلا هيف دعتسي ناكم ىوس سيل اهسفن ةيناسنإلا ةايحلا هيف
 نأ ءرملا ىلع ناكف «باقعو ساوث نم هياع لمتشت اه توملا دعب

 أ . ليقتسم ةايح يف عتيل ةمدقم لإ سيل ه أ ماع وهو ملألا لمحتي

 ةيهافرلا ةدايز وأ ةيعامتجإلا تاداعلا ميوقت ىلع يركفلا عفادلا

 نكمي يلا ةيحورلا ةدئافلا ثيح نم أ مهللأ كايئض ناكف ةيويندلا

 .اهؤانتجا

 ىلع ةايحلا نيسحم يف ًاروصحم حبصأف مامتهالا لوحت نآلاو»

 ثيح نم ال دحال ناكو عيش لك يف ةرهاظ ةيداملا بساكملا تناك

 .ةرماغملا حور ترسو ءءايشألا جاتنإل رسيأو لضفأ بيلاسأ دوجو
 !اسإإ لإع ]| * | طو

 جلاعت نأ ةفسلفلا عيسو ِق سيلأ : : يلاتلا لاؤسلا زرب انهوو 3

 . (؟ةيداملا ءايشألا اهم سردت يتلا ةقيرطلا سفنب ةيرشبلا مظنلا

 لقعلا قيبطت وه امنإ بولطملا ن أ كلذ .ناكمالاب باوجلا ناكو»

 حارو ًاعم (اذك) نوشيعي اهيك سانلا اهمدختسي يتلا بيلاسألا ىلع
 ةيلاثملا ةايحلا مايق لفكت يتلا تاعورشملاو ططخلا نوغوصي نوريثكلا

 .ايبوتويلا وأ

 نع اوثحبي نأ ةيلك هللاب ناميإلا اوذبن نيذلا ىلع ًامازل راصو»
 مهكاسمتسا ىلع اولظ نيذلا امأ «ةعيبطلا يف هودجوو كلذل ليدب

 دقف  مهبلغأ وه اك عقاولا يف نكي مل نإو  ناسللاب ولو نيدلاب
 سيلو اهنيناوقو ةعيبطلا قيرط نع هتدارإ نع ربعي هللا نأ اودقتعا

 بسحف دوجو هل ءيش درحجم ةعيبطلا دعت مل كلذبو .ةرشابم ةليسوب
 يف صقن ىلع ًاليلد اهتفلاخم تراصو عاطي نأ يغبني ءيش وه امنإو
 ,23272(قالخألاو ىوقتلا

 ) )1١:ىباسلا ردصملا 81١86٠.

 ففزإ



 ١ ميظنت نأشب نييعيبطلا ةفسالفلا رظن تاهجو تددعتو

 مهني كرتشملا عماجلا نأ الإ ةلداع ةقي ب ةورثلا عيزوت ةيحان نم اميس ال

 «لمعلا ةيرح» يهو قيباسلا لصفلا يف تفلس يلا ةركفلا وه كلذ
 رومألا عد» وأ «رمي هعد . لمعي هعد» فورعملا مهراعش اهنع ربعي يلا

 .«نزاوتلاب ةليفك ةعيبطلاف ريست اهدحو

 لولحلا عجن اهنأ مهداقتعاو تح هذه مهتادانم ببس مهسوفن

 2 0 ءوس نع ةمحانلا يعامتجالا ملظلا ةلكشمل

 حرص هيلع اوماقأ مهن أ اومهوت يذلا يملعلا ساسألا امأ
 ةكرحلا نيناوقو ةيوامسلا | مارجأل نع «نتوين» ةيرظن وهف مهبهذم
 لكل ددحي يذلا يعيبطلا اهنوناق بكاوكلاو موجنلل نأ "مف .ةيعيبطلا

 قالطإلا ىلع مادطصا يأ اههنيب ثدحي نأ نود صاخلا هراسم اهنم

 مهيلع ضرفي ملو مهتعيبط ىلإ سانلا كرتول  مهرظن يف  كلذكف
 يذلا يعيبطلا نوناقلا قفو تراسو مهلاوحأ تمظتنال ةيجراخ نيناوق

 « بارطضاو ضراعت نود دارفألاو عمتجملل ةيلاثملاةايحلا هقيبطت لفكي
 نم ةنوكملا ةطسوتملا ةقبطلا تلغتسا فيك قباسلا لصفلا يف انفرع دقو
 دياب رفظت يكل يعيبطلا بهذملا عناصملا باحصأو فراصملا لاجر
 ةلودلا ةيامح نمضتلو «تايعاطقإلا كالم ىلع ًاركح تناك يتلا ةلماعلا
 . (ةعيبطلا نوناق» وه كلذ نأل ءاهتاكلتممل

 :هلوقب كلذ نع («لادنار» ربع دقو

 يف ودبي» يسايسلا داصتقالا ملع يأ «ملعلا اذه ناك اذكهو

 ةيعامتجا ءايزيف ىلإ لوصولل .ةحلصملا نع ةدرجم ةلواحم رهاظلا

 ىلإ فدهت يتلا بلاطملل اظنم ًايربت ةقيقحلا يف ناك هنكل :ةورثل
 قففرا



 ,29(ةيعيبطلاو ةيرشبلا ةديدحلا مولعلاب نيعتست لاملا عمج ةيرح ةدايز

 : يكيسالكلا يلامسأرلا بهذملا  ؟
 يعيبطلا بهذملل ًاريوطت ل ةقيقحلا يف بهذملا اذه سيل

 .ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا تاريغتلاو ةئراطلا فورظلا هتضتقا

 ةحامس رثكأ بهذملا اذه دركي نأ يقطنملا ضرغلا ناكو

 جهانمو ططخ ىلع لمتشي ن أو ةريقفلا ةقبطلا ةلماعم يف الادتعاو

 . ءارقفلل ةفصنم ًاقوقح ءايرثألا تازايتما بناج ىلإ لفكت ةيحالصإ

 ءايعز اعد دقف ءًاماق كلذ سكع وه ًلعف لصح يذلا نكل
 لئاسولا اورربو «لالغتسإلاو عشجلا ىلإ ةحارص لكب بهذملا اذه

 نكي ملو «نيمدعملا ىلع اهسرامت ةينغلا ةقبطلا تناك يتلا ةيناسنإلا ريغ

 الإ ةيتاذلا هتحلصمل لمعلا يف هقحو هرم ةيرح ىلع ديدشلا مهحاحلإ

 . ةفرايصلاو راجتلاو عناصملا بابرأ نم نيركتحملا ةيرحل ًاديكأت

 ةيداصتقإلا ةميقلا ضرألل بسني يعيبطلا بهذملا ناك
 درم سيلو ,لمعلل ةميقلا هذه يكيسالكلا بهذملا ىطعأف «ىربكلا
 «بسحف ىيعانصلا رصعلا ىلإ ىعارزلا رصعلا نم لاقتنإلا ىلإ كلذ

 اهذوفن ضرفت نأ ديرت ىتلا ةديدجلا ةقبطلا تابغر نع ربعيل هنإ لب

 يف لمعت مهتيبلاغ تناك نيذلا لامعلاب رثأتستو عمتجملا ىلع يلام
 . ةعارزلا

 قيقحتل لبسلا لضفأ نع ثحبلاب رهاظتلا راتس تحتو

 ةاعد ناك .ةيملع سسأ ىلع هدعاوق ءانبو .همدقتو عمتجملاةيهافر

 دقف ءاهيلع متكتلا مهعسو يف نكي ةيقالخأ ال ةعزن نولمحم بهذملا

 .158/1؟ :ثيدحلا لقعلا نيوكت (١؟)

 قد



 هثارت زعأ مويلا يلامسأرلا ملاعلا اهدعي يتلا ةريهشلا مهتافلؤم يف ترهظ
 . يقابلا دعبتساو اهتايرظن نم ًاريثك روطو روح دق ناك كإو هيلع

 «ستلام»و «(ثيمس مدأ» نييكيسالكلا نييلامسأرلا رهشأو

 .عرعرتو يلامسأرلا يدرفلا بهذملا ضب: مهفاتكأ ىلع ذإ «ودراكير»و
 :ةيلمعلا هراثآو مهنم لك بهذمل ةصالخ هذهو

 )-1١98(: ثيمس مدآ 1 ا (

 ةيلامسأرلا نهاكو رامعتسإلا فوسليف وهف ثيمس مدأ امأ
 .ًارثأ اهدعبأو ةيداصتقإإلا تافلؤملا مهأ «ممألا ةورث» هباتكو «,ربكألا

 :«ملاعلا هجو تريغ بتك» هفلؤم يف «زنواد تربور» لوقي

 ةعزن تاذ ةيرظن «ممألا ةؤرثال باتك 2 ةيساسألا ةيرظنلا»

 ةحلصملاوه ناسنإلا طاشن يف لوألا لماعلا نأ يهو «ةيللفايكم

 ءاهرهاظم نم رهظم لإ وهام ةورثلا عمج ىلع لمعلا نأو .«ةيصخشلا
 طاشن لك ءارو نمكت ةيصخشلا ةحلصملاو ةينانألا نأ ررق كلذبو

 ةتوقمم تافص تسيل اهنأ هداقتعاب سانلا حراصو «يرشبلا سنجلل

 ىلإ ريخلا لمحت لماوع سكعلا ىلع يه امنإو ءاهنع داعتبالا بجي
 نم دب الف ةمألل ةيهافرلا ريفوت ديرأ اذإ هنأ هيأر يفو ءهتمرب عمتجملا
 مظنم تباث لكشب لكشب هزكرم نيسحتل هتايناكمإ ىصقأ لغتسي درف لك كرت

 رامخلا مرك ىلع دمتعن ال انئاذغ ىلع لوصحللف .ديق يأب دييقت نود
 مهتحلصم نم عفادب انل هنومدقي مه امنإو .رازجلا وأ زابخلا وأ
 ةيناسنإ عفاود نم مهيف ام ىلإ هجتن ال مهبطاخن امدنع انإو ,ةيصخشلا

 امع لب انتاجايتحا نع مهملكن الو ةيداملا مهتحلصم ىلإ هجتن امنإو
 , 235 (ةدئافو عفن نم مهيلع دوعي

 .ال" صا 015

 فق



 : هبهذم راثآ

 هباتكو ثمس يظح ةيقالخألا ريغ حورلا هذه نم مغرلا ىلع
 نوركفملا هحئلمو هل نيرصاعملا نم يأ اهيهاضي ال ةعساو ةرهشب

 ةمدخلا ِّ كلذ ببس سيلو . . «يرصعلا داصتقإلا وبأ» بقل باتكلاو

 مههبن يتلا لئاسولاو «نييلامسأرلا لامعألا لاجرل ثمس اهادسأ يتلا
 نم ةريفغلا عومجلا باسح هيف طقسأ يذلا تقولا يف اهنامعتسال
 .ءاقشلاو سؤبلا نودباكي نيذلا لامعلاو نييعارزلا

 ناك لب اهدحو ابوروا ىلع الو ارتلجنا ىلع ثمس رصتقي ملو
 ملاعلا تاراق ىلع اوقفدت نيذلا نيرمعتسملل اليجنا روكذملا هباتك

 5 باتكلا لو مك رهشأ تارمعتسملا نع ثدحتي يذلا

 :«زرل سكرام» لوقي

 نيذلا كئلوأ مه باتكلا كلذ ةءازقب اونع نيذلا بلغأ ناكد
 راجتلا مه ءالؤهو هيف تدرو يتلا ءارآلا نم ةيصخش ةدئاف اودافأ

 ةيفاقثلا مههاجلو ملاعلا تاناملرب يف ءاضعألا نم مهؤافلحو نوثدحملا

 ف ايظع ريت باتكلا | رثأ ءاؤم قيرط ,نعو « تاعماجلا ف ةيذيفنتلا

 ريكفتلا ف ةلئاهلا هراثآ 1 ًاضيأ ههقيرط نع هنأ أ هتاذ

 , 2 ؟9(ةيملاعلا ةسايسلاو يداصتقإلا

 ةينيدلا لويملا يوذ نم نيضراعملا نم ملسي ل ثمس نأ ىلع

 :هنع لاق يذلا «نكسر» لثم

 .48--417 :ملاعلا هجو تريغ بتك (14)

 فحل



 ىلإ ًادماع سانلا وعدي يذلا نيجحلا يبغلا يدنلتكسالا هنإد
 ءكملا برلا هركت نأ كيلع» هلوقب نيدلا يف فيدجتلا باكترا
 بابسأل هضراع نمم ملسي مل اى «كبيرق لام يهتشتو هاياصو يصعتو

 هنأ طق ثمسل اورفغي مل» نيذلا نيركفملا رارحأ نم ريثك لثم ةيناسنإ
 باحصأو لامعألا لاجر هجهتنا يذلا ءيندلا لالغتسالا كلذ يف ةادأ
 يف مهل ًاجهنم هيف هئارآو «ةراجتلا ةيرح»أدبم نم اوذختا ذإ عناصملا
 هيلإ اعد أدبم لك اوهوشف ةصرفلا كلت ءالؤه زهتنا دقف .مهلامعأ

 اهنأ ىلع اهورسفو .ةماع عمتجملاو كلهتسملاو عرازلاو لماعلا ةيامحل
 نم لخدت وأ دويق يأب ديقنت ال «ةيصخشلا مهتحلصمل ةقلطم ةحابإ

 , 2392 (ةموكحلا بناج

 :(4*18) ستلام (ب)
 ميظعلا اهيماحم وه ستلام نإف ةيلامسأرلا ابأ ثمس ناك نئل

 نيزوعملا نم يبلس هبش وأ ًايبلس ًافقوم ذختا دق ثمس ناك اذإو
 _ فسألل  هنكل ءًايباجيإ ًارود مهايح ذختا ستلام نإف نيموضهملاو
 .دودحلا دعبأ ىلإ مهدض

 لؤافتلا يف نيقرغملا باتكلا نم ددع رشع نماثلا نرقلا يف رهظ

 ةسردم اولكشو («نيب ساموت»و «نيودج»و («هيسرودنوك» لاثمأ نم

 قوقح» هومسأ امب درف لك عتمت اذإ هنأب نمؤت «.ةيعيبط ةيعامججا

 ًارصع نإف كلذ قوعت يتلا ةيعانطصإإلا زجاوحلا تليزأو «ناسنإلا

 بسح ةعيبطلاف .«ةيرشبلا رظتنت ةيقيقح («ايبوتوي» وأ ًارهدزم

 مهيلع امو ءرشبلا ينبل اهتأيهو ةداعسلا مزاول لك ترفو - مهرييت

 .اهعيزوتو اهماستقا اونسحي نأ الإ

 24884 .الا# :قباسلا ردصملا (16)

 ففي



 تناكو «ةيمؤاشتلا ةعزنلا يذ ستلال ةيرظنلا هذه قرت م

 ةنس رشنف «مهيلع درلل هسمحت بابسأ نم باتكلا ءالؤمل هترصاعم

 هيأر هيف حضوأ «ناكسلا دايدزا دعاوق يف لاقم» :ناونعب انك ١48

 .عوضوملا ءازإ حيرصلا

 نإ رثاكتلاف 6. هرشوج يف طيس ستلام بهذم ثإد» :لوس لوقي

 نيح يف «ةيسدنه ةيلاوتمل ًاقفو ناكسلا ديازت ىلإ وعدي هنإف ديق هدحي م
 ةرابعب اهنا وأ ةعرسلا هذهب تسيل ءاذغلا دراوم يف ةدايزلا نأ

 ,("9(ةيددع ةيلاوتم بسح ريست - ىرخأ

 اهنلعأ يلا ناسنإلا قرقح لع هضارتعا ستلام فخم مو

 لوتسا دق ايند يف دلوي اجر نإ» : للئاق هيلع در دقف «نيب ساموت»

 نم يعيبطلا نوعلا دجي ملو اهتاريخ اوكلمتو .هلبق نم سانلا اهيلع
 عيطخسي ال لجرلا اذهف «هتامدخ نع ىنغ يف عمتجملا ماد امو هيدلاو
 اذه يف دوجولا يف هل قح الو ءزيخ ةرسك يف اقح هسفنل يعدي نأ

 ةناعإل ةيزيلجنالا ةموكحلا هتعضو يذلا جمانربلا دقتنا هنأ انك ٠ ملاعلا

 : هلوقب ءارقفلا

 ةماع ءارقفلا ةلاح مقافت ىلإ يدؤت ارتلجنا يف ءارقفلا نيناوق نإ»

 : نيتيحان يف

 ةلغ ةدايز نود ناكسلاددع ةدايز ىلع لمعت ابنأ يه :للوألا

 . (مهتلاعإل ضرألا

 ءارقفلا ءىجالم يف كلهتست يتلا تايجاحللا تايمك نا : ةيناثلاو

 .ا"75 ل526 (5 ء'” :ةيسدنهلا ةيلاوتملاو الا“ :ىربكلا ةيداصتقالا بمهاذملا (15)

 خلا . ..4 ءا” 7 3 :ةيددعلا ةيلاوخملاو

 فيل



 ةلماك ىطعت نأ بجي ناك يتلا ةبصنألا نم للقت ةجتنم ريغ ةقبط مهو
 , 359 «ةلماعلا ةقبطلل

 ةلودلا نم ناكأ ءاوس ًاعطاق ًاميرحت ناسحإلا ستلام مرح اذكهو
 عمتجملا ةلاح نيسحتل عورشم لك ن أ ىلإ بهذو ,دارفألا نم وأ

 ناسحإلا ميدقت ضفري نأ عمتجملا ىلع نإ لاقو «ةئراك ىل !إ يهتنيس

 .270اهتشيعم لئاسو ريبدت نع زجعت ىتلا رسألا ىلإ تاناعإلا وأ

 اهقيبطتب عمتجملا بلاطيو راكفألا هذه حرطي يذلا نأ ةبيصملاو
 نيد لجر .««سيسق» ةبترمب «نيد لجر» هنكلو «ايناملع» ٌكاجر سيل
 نيبوكنملا ىلإ ناسحإلاو ربلا مرحيو ةيلامسأرلا تيغاوط كولس رربي
 يف نإ ءهللا ةدارإ نع ربعي يذلا ةعيبطلا نوناق وه كلذ نأ لوقيو

 ةبيجعلا ةقرافملا هكرتت يذلا ساكعنالاو غلابلا رثألا روصتن نأ انعسو

 .نيدلا لاجرو نيدلا نع يداعلا درفلا نهذ يف
 :هبهذم راثآ

 :زنواد لوقي

 ةيرثملا ةقبطلا اهتفقلت ذإ سمحتو باحرتب ستلام ءارآ تلبوق»
 اهريغو ةيعامتجالا ةقافلا نأب لوقلا هءارو اوددرف هنمز يف ةطلسلا ووذو

 ركبملا جاوزلا بابسأ ىلإ نآلا اهعاجرإ حصي ةيعامتجالا ءىواسملا نم
 يلاتلابو كلذ يف نأش دالبلا يف ةورثلا عيزوت ءوسل سيلو .لسنلا ةرثكو
 , 3030(مول يأ مهيلع عقيال

 .48 91 :ملاعلا هجو تريغ بتك (1)
 .ال4 :ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملاو 498/ :قباسلا ردصملا (18)

 .98 :ملاعلا هجو تريغ بتك (15)

 فذ



 كئلوأ حلاصم مدخي اذه ستلام بهذم ناك» :لوس لوقيو

 ةيلامسأرلا وم لضفب اهونج يتلا ةلئاطلا حابرألا نم مغرلاب نيذلا

 نم ريبك قيرف اهيلع ناك يتلا لاخلا ءوس ببسب مهيلع موجهل اوضرعت
 .ءارجألاو لامعلا

 ناسنإلا ءاقش نأ نلعأ نيح مزاللا عافدلاب ستلام ماق دقل»

 نإو (ناكسلا ةدايز نوناق ىنعي) ةيعيبطلا نيناوقلا دحأ لافغإ ىلإ هدرم

 يأ لظ يف ةيعامتجا ةعفنم ةيأ قيقحت ىلإ يدؤي نل نوناقلا اذه لهاجت
 نأو مهسفنأ ءاسعتلا ءالؤه دي يف ءاقشلا جالع نأو «يداصتقا ماظن

 فيرعت يف رصحني عمتجملا نم ايلعلا تاقبطلا ىلع ديكولا مازتلالا
 . يقيقحلا فقوملاب سانلا

 فرعي داصتقالا ملع تلعج يتلا يه هذه ستلام ءارآ نإ»

 اهلثمو ستلام ةيرظن لبقت نأ قحلاو ل )(ةرظنلا متاقلا: ملعلا مساب

 ةيبوروا ةيركف ةرهاظ نم ًاءزج ّ سيل (هبارضأو ثمس ةيرظن

 ليم يهو :ريسفتلاو ليلعتلا بجوتستو بجعلاو ةشهدلا يعدتست
 ةيقالخخأاللا تايرظنلاو ةذاشلا راكفألا قانتعا ىلإ اًئاد يبوروالا ركفلا

 لادتعالا ىلإ برقألا تايرظنلاو راكفألا ةرفو نم مغرلا ىلع ةفرطتملا

 . ةيعوضوم او

 (ةيلليفايكملا» يف  قباسلا لصفلا يف اهانيأر ةرهاظلا هذهو

 ضعب كلذكو («ةيديورفلا» يف مث «(ةيسكراملا» يق اهارتسو انه مث

 . ةيبدألا تاهاجتالا

 ةيلهاجلا ةيسفنلا يف لصأتم ضرم ىلإ دوعي  انرظن يف  اذهو

 8 :ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملا (50)
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 ريغ ةيعامتجإلاو ةيركفلا عاضوألل ةيعيبط ةجيتن هنوك نم رثكأ
 . ةيعيبطلا

 ةيداصتقالا مولعلا يف هراثآ ستلال ناك دقف لاح ةيأ ىلعو

 رثأ ىوقأ نأ ىلع «نيثحابلا عازن راثم اهضعب لازيال ةيعامتجالاو
 يذلا يعيبطلا ءاقتنالا نوناقب هؤاحيإ وه  ةيوفع ةقيرطب ءاج  هبهذمل
 اذه ىغط دقو «ةيحلا تانئاكلا روطت يف هبهذم «نيوراد» هيلع ىنب

 ةيرظن هتثدحأ يذلا يركفلا بالقنإلل ًارظن هريغ ىلع رثألا
 «سكرام» نأب «لسر دنارترب» مزجي ىرخأ ةيحان نمو .©" ')روطتلا

 راعشلا كلذب ينعي هنأ ودبيو .'""”ناكسلا يف هتيرظن ستلام نم قرس
 نعلت يذلا تقولا يف  «لكأيال لمعي ال نم» فورعملا يعويشلا

 .ةحداكلا ةقبطلا ودع سلام هيف ةيسكراملا

 :ودراكير (ج)
 يداصتقإلا ركفلا باطقأ نم ثلاثلا بطقلا ودراكير ديفاد دعي

 رابك نم هتلعج همسإ لمحت ةكرش كلمي ًايدوهب ناكو .يكيسالكلا
 نأ يغبني انهو ©”9هرمع نم نيثالثلاو ةسماخلا زواجتي املو «ءايرثألا
 .اليلق فقن

 يدوهيلا مزاليل اهماظن بلو ةيلامسأرلا دامع وه يذلا ابرلا نإ)
 لك نأ تدقتعا (نيح قح ىلع ةسينكلا نوكت دقو هلصأل لظلا ةمزالم

 نوركتحيو ابرلا نولكأي ال دوهيلاو  ًابيرق فلس امك دوبي نيبارملا
 رئاس اهيف مهعم كرتشي يتلا  بهذلا ةوهش عفادب سانلا تايرورض

 .يناثلا بابلا نم «روطتلا ةيرظن» لصف رظنا (؟1)
 م03 :ةداملو لقعلا 05

 .ودراكير ةدام :ةيكارتشالا لالملا ةعوسوم رظنا (5*)

 نكح



 هضرفي ًاينيد ًابجاو هرابتعاب كلذ نولعفي مهتكل ءبسحف رشبلا
 .نييمألا هاجت ةمراصلا هميلاعت نمض «!دوملتلا» سدقملا مهءاتك مهيلع

 ىسقأب طورشملا شحافلا ابرلا نوطاعتي اوناك قلطنملا اذه نم
 تماق ىتح ًادودحم لظ مهرود نأ الإ «ةيقدنبلا رجات» يف اك نوهرلا
 رصعلا أدتباو .ينيدلا حالصإلا ةكرح عم ةيسنرفلاو ةيملعلا ناتروثلا
 ةلحرم دوهيلا زهتنا ٍذئدنع ,ةيبوروالا ةراقلا ىلع هلظ دمي يعانصلا
 اومطحيو «وتيحلا» نم اوجرخيل يداصتقإلاو يعامتجإإلا لوحتلا

 :عاطقإلاو ةسينكلا

 ببسب ًايداصتقا كلذكو ًاينيد دودللا مهودع اهنأل ةسينكلا

 ظحب نورئأتسي نييعاطقإلا كالملا نأل عاطقإلاو .ابرلا نم اهفقوم
 ةيدوهيلا ةيسفنلا تقمو دقح طحم اوناك كلذل ةورثل ثلإ نم دسألا

 . ةهرشلا

 قيقحت وحن ىلوأ ةوطخ هناينب ريمدتو عمتجملا ميطحت نإ اك
 مايقلا ةصرف مهحنم لوحتلا اذه .«ةيرشبلا رامحتسا» يئئابملا مهفده

 ىعانصلا دهعلا نأ كلذو ,نييعاطقإلا كالملل يوقلا سفانملا رودب
 ١ :امه نيتنثا نيتفئاط دي يف روصحم لاملاو أدتبا

 مأ ةسينكلا لاجر نم اوناكأ ءاوس نويعاطقإلا كالملا :ىلوألا

 . مهريغ نم
 .دوهيلا نوبارملا :ىرخألاو

 ةرادإل ةورثلا ىلإ  ىلوألا ةجردلاب جاسحت ةعانصلاو
 ةلماعلا ديلا امأف ءاهذيفنتل ةلماع دي مث اهتيمنتو ةيعانصلا تاعورشملا
 اهريفوت يف لضفلا  ركذلا قباسلا يعيبلا بهذملل ناك دقف
 «ةيعيبطلا» ناسنإلا قوقح نم افح اهنابسحب لمعلا ةيرح ىلع هزيكرتب

 كنك



 نيتفئاطلا ىدحإ نم هوضرقتسي .نأ ةعانصلا داور ىلع ناكف لاما امأو

 . ..كلذ نوسمتلي اهيلإ مهيديأ ءالؤه دم للعفو

 ليومتو ضارقإ نع نويعاطقإلا كالملا مجحأ نأ ةجيتنلا تناكو

 امثإ اهل نوعلا دي دمب مهنأ وهو رهاظ .ببسب ةيعانصلا تاعورشملا
 ءمهط يوق سفانم داجيإب يعامتجإلاو يلاملا مهزكرم مده يف نومهسي
 ىرخأ ةيحان نمو ءضرألا باسح ىلع نوكيس عئصملا ومث نأ ذإ
 ,ىخوتي ام ققحتي نأ دكؤملا نم سيلو :اهدهم يف لازت ال ةعانصلا تناك

 . هبقاوع يف كوكشم رمأ ف ةرماغملل نيدعتسم اوسيل مهو لاهنتم

 رت ملو ةعانصلا ليومتل تعفدنا دقف «دوهيلا» ىرخألا ةئفلا امأ

 وه الو بهذلا ديبع نم ًامركت كلذ سيلو . فواخملا نم ًائيش كلذ يف

 -_ًالوام مهف ةجيتنلا نم نيقثاو اوناك مهن أل لب «مهنم رظن رصف

 يذلا  يعارزلا يعاطقإلا عمتجملا ىلع مهدقح اوثفني نأ نوديري

 نوكتو «هتدايق ىلوتت ةديدج ةقبطل خانملا ةئيهتب  مهرقتحيو مهلذي

 نوهرلاب ةلوفكم يهف مهضورق ةجيتن ىلإ نونئمطم ًايناث مهو
 . ةشحافلا 3 رأآلا بناج لأ ةليقثلا

 بهذلا ةضبق. يف ًايئاقلت ةعانصلا تطقس اذكهو .ودراكير مهنمو

 مهترطيس تلصو ىتح ًاماكحتسا اهديزي نمزلا لظو .يدوهيلا
 ("*(مويلادحأ اهلهجي ال يتلا لاحلا ىلإ يعانصلا ملاعلا ىلع ةيداصتقإلا

 ةلسلا جماترب نمض اهاقلا بطق دمحم ذاتسالل ةيوفش ةرضاحم نم سبتقم نيسوقلا نيب ام (؟5)

 تالوكوتوربلا نا ىلإ ةراشالا ردجتو .فرصتو راصتخا عم ه 145-40 ماعل ةيجبنملا

 . ةريثك عضاوم يف كلذب تفرتعا

 افيذرا



 :ودراكير ىلإ دعنل نآلاو

 نم ىربكلا ةيداصتقإلا ةميقلا هعزنب دوهيلا ثمس مدخ دقل
 .نييعارزلا كالملا ذوفن ىلع ضقي مل كلذ نكل «لمعلا» ىلإ «ضرألا»
 ةعرسب مامألا ىلإ ةلجعلا عفدت «ةيملع» ةيرظن يعدتسي رمألا ناكف
 («يملع» وهام لك قيدصتل نيدعتسم كاذنأ سانلا ناكو ربكأ
 .دح دعبأ ىلإ هب نيروهبم

 :ودراكير «يدوهيلا» دي ىلع ةيرظنلا هذه تءاجو

 تامزألاو يعامتجإإلا توافتلا ةيلوؤسم نأ ودراكير ىري

 .«حبرلا» ىلع سيلو «عيرلا» هامسأ ام ىلع بصنت ةيداصتقإلا

 سل ل 5 ل 0 حيبرلا امأ .ضرألا كلام هيلع لصحي يذلا بسكملا وه عيرلاو

 يرن ىلع ًادمتعم كلذ للعيو «يلامسأرلا يعانصلا بسكم وهف
 هنكلو لمعلل انمث سيل عيرلا نأب  لمعلل ةميقلا ءاطعإ يف ثمس
 . ةورثلل يعيبط دروم كالتما نع جتان

 ستلام نع هسبتقا يذلا «يديدحلا روجألا نوناق» عم ًايشقو
 مهف شيعلا لئاسول ىلعأ ًانامثأ كالملا ىضاقتي نيح» هنأ ودراكير ىري

 نامثأ نم عفري نأ عيطتسي ال وه امنيب «هلامعل ةيلاع روجأ ءادأ
 .«سفانتلا اهماوق قوس يف ددحتت اهنأل .هتاجتنم

 هرهوج يف عيرلا تإ) ف كلذل ةجيتن هنأ 59 ودراكير بهليو

 ةفتافلا ىلع يضارألا ةلالم يلوتسي 9 نفصلا ةحرد لصت

 . (يداصتقإلا

 ةموكحلا نويلامسأرلا عنقأ نأ هتيرظن تارمث ىلوأ تناكو
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 داريتسال لاجملا تحسفأو لالغلل اهتنس ىتلا نيناوقلا ءاغلإب ةيزيلجنإلا
 ءمهقوس تدسكو نييعارزلا كالمل حابرأ تطبهف جراخلا نم لالغلا
 نويلامسأرلا ذختاو ًاريثك ةعانصلا فيلاكت تضفخنا هسفن تقولا يفو
 كلذبو .لامعلا روجأ ضيفختل ةعيرذ لالغلا رعس ضافخنا نم
 عمتجملا باسح ىلع مهزكرم اودطوو .دحاو رجحب نيروفصع اوبرض
 نيلطاعلا نم ةريفغ عومج اهتيحض بهذ ةقئاخ تامزأ كلذ نع جتتف
 . نيمدعملاو

 يضارألا ميمأتب بلاطف ودراكير ىدامت ىرخأ ةيحات نمو
 دوصقم ريغ أطخ يف طقس انه نمو ءاهيلع ةظهابلا بئارضلا ضرف وأ
 نوكت اهتجيتن لعج ام ةركفلا هذه ىلإ لئاوألا نييكارتشإلا هبن هنأ ذإ

 .(”*ودراكير ةبغرو نييلامسأرلا ةبغر سكع ىلع

 .ودراكير :ةدام ةيكارتشالا لالخلا ةعوسوم رظنا (9؟8)
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 يكيسالكلا بهذملل ماعلا رثألا

 0 ىلإ .اوأجتلاو ةسينكلا هلإ نم نويعيبطلا بره
 مهنأ اوفشتكا ًاريخأو !ةيدبألا اهيناوق يف لدعلاو قحلا نوسمتلي
 0 اةيطتسي ىمعألا سرخألا هلإلا اذه نأ ذإ  مهولاب نوقلعتي اوناك

 .جرحالو ءاشيام همساب لك لوقي نأ

 نوبقني اوذخأو .كئلوأ ىهتنا ثيح نم نويكيسالكلا أدبو

 مث «ةعيبطلا نوناق رياست اهنأ رمألا لوأ اولاق ةيحلصم ةيتاذ ريياعم نع

 نوناقلا ىه اهتاذ ةيداملا ةعفنملا تحبصأو ةرابعلا هذه تيسونت

 مييدل ةيداصتقالا ةسايسلل راعش عضو نم دبال ناك اذإو .«فده لاو
 «ةيداصتقإ ةيلليفايكم» تناك اهنأ يأ «ةليسو ةيأب حبر ربكأ قيقحت» وهف
 . لعفلاب

 رثؤم يأ نم ًايعاو الماك ًاديرجت داصتقالا درج نيحلا كلذ ذنمو
 اهماكحأ يقتست ةلقتسم ةرئاد هل تمسرو . ةيقالخنأ لب ةينيد ةغبص وأ

 نم تفتخاو .ةصاخ ةيتاذ رداصم نم ةيلمعلاو ةيرظنلا اهجهانمو
 نيدرجملا لدعلاو قحلا تاملك نم ملك لك هثحابمو داصتقالا نيزاوم

 نم ةيضقلا لوح نوفلتخي نوثحابلا حبصأو مارجلاو لالحلا نع كضن

 ةرئاذلا دودح يف ًاتابثإو ايفن مه ؤارا داضتتو داصتقالا اياضق
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 فرصتلا اذه نأب هيأر رامعد ًادحأ ن نأ ضرف ولو ,ةروصحملا ةيداصتقالا

 هرمغتس ناجهتسالاو ةيرخسلا نم ةجوم نإف نيدلا همرحي كاذ وأ

 ةيبرغلا ةيلهاجلا نأ كلذ .ةياغلل جرح يعجر فقوم يف هسفن دجيسو

 هل ةقالعال يصخش ءيش ب ناك نإ  نيدلا نأب اما تعنتقا دق

 .ًاقالطإ ةايحلا نوؤشب

 ةيبوروألا ةيلهاجلا نأ يهو ةرركتملا ةدحاولا ةقيقح ا سملن انهو

 اهتيغاوط ةدابع ىلع رصتو عرش يأ هللا نع ىقلتت نأ ًائاب ًاضفر ضفرت

 .لاكنلا ناولأ نم اهوقاذأ امهم نيهأتملا

 ليدعتب ابوروأ عنتقت ملامو هساسأو فارحنالا ةيادب يه كلتو

 لئاط ال ثبع تايئزجلاو تايعرفلا يف اهعم ثحابتلا نإف اذه اهفقوم
 . هتحت

 ربكأ قيقحت» راعشل هينبتب يكيسالكلا بهذملا نإف لاح ةيأ ىلعو
 : ةياغلل نيترطخ نيتلكشم جتنأ دق «ةليسو ةيأب حبر

 عئارشلا |مهتمرح نيذللا راكتحالاو ابرلا لعجي يملاع داصتقإ مايق ١
 ةققحم ةثراكب رذني ام « يسيئرلا هعوضومو يرقفلا هدومع ةبطاق
 ةميخولا اهبقاوعو ةثراكلا ضارعأ ٌلاعف ترهظ دقو ةيرشبلا ىلع

 اورخسو لودلا ةيصان ىلع نوبارملا ضبق امدنع دعب ايف ةيلج
 .ةصاخلا مهيرآم ةمدخل اهططخو اهتاسايس

 9 ةيواه ةفاح ىلع بهذملا اهيلع قبط يتلا بوعشلا عضو - ؟
 [ هيف ءارقفلل نكي مل رصع يف ةقئاخلا تامزألاو ةلاطبلاو عوجلا
 هقاولا يف هذهو . مهقوقحب ةبلاطملل طغضلا ىلع ةردقم وأ ميظنت

 .ىلوألا ةلكشملل ةيمتح ةجيتن تأشن ةلكشم

 ىضاملا نرقلا يف نيتينغلا نيتلودلاب كلذل ًالاثم برضنلو
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 ةروثلا ىلإ لودلا قبسأ ارتلجنإ يفف :«اكريمأو ارتلجنإ»

 نم ةجرد ىلإ ةصاخ مهنم لامعلاو سانلا ةماع لصو  ةيعانصلا
 .قدصت داكت ال ريخستلاو ةقافلاو سؤبلا

 تابرعلا نورجيو محفلا مجانم يف نولمعي لافطألاو ءاسنلا ناك
 روجأ ريظن ًايموي ةعاس ١5 ةدم ضرألا تحت ةقيض زيلاهد يف
 مهرخست ىرحألا عناصملاو جيسنلا لماعم تناك كلذكو «ةديهز

 نم فافكلا الإ مهيطعت الو ةيحص ريغ نكامأ يف قهرملا لمعلاب
 ,("2قزرلا

 هذه تفشك ةيعانصلا ةروثلا عوضوم تلوانت يتلا ثوحبلا لكو

 ريبك «زنكيد» دجن ذإ يزيلجنالا بدألا يف ودبيل اهرثأ نإ لب ةقيقحلا
 رفيلوأ» ةياور يف ءارقفلاو ءىجالملا لاحخل ضرعتي زيلجنإلا نيئاورلا

 ةلكشم وه «ةبيصع تاقوأ» ىرخألا هتياور عوضوم لعجيو 2«تسيوت
 نع ةمجانلا ةيعامتجالا رارضألاو لامعلاو عناصملا باحصأ نيب عازنلا
 , ("؟ةيعانصلا ةروثلا

 دحأ اهنع ثدحت ةيرزم ةلاح ًاضيأ انيأر اكريمأ ىلإ انلقتنا اذإف
 :لئاق «نيحلصملا» نومسي نم

 .ضيبألا قيقرلا ةراجت يف لمعن بونجلاو لامشلا يف ًاعيمج اننإ»
 ةوسق دشأ ةراجتلا هذهو .همارتحا دادزي اهيف صخشلا حاجن ردقبو

 يف ءاهديبع ىلع لمعلا نم ديزملا ضرفت اهنأل دوسألا قيقرلا ةراحت نم
 . ديزملا ضرفت اهنأب رخافت قفرب مهسوست الو هيف مهيمحت ال يذلا تقولا

 هنأ الإ ًارح حبصي مويلا لمع ءاهتنا دعب (لماعلا) هنإ معن»

 .«خيراتلا ربع اهروطتو ةأرملا ةيضق» :لصف .ه ج .نوتلماه  ملاعلا خيرات رظنا (؟5)

 .ةيبرعلا ىلإ يكبلعبلا رينم اهمجرت ىلوألاو 7//8817 :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظنا (70)
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 ةيرخس هتيرح لعجي امن هتبيو هتلئاعب ةيانعلا ءبع تحت حزري لظيب

 عتمتي نأ عيطتسيو لعفلاب ًارح لمعلا بر ىقبي نيح يف ةلطاب ءافوج

 ع مامتها نود نيرخآلا لمع نم اهانج يلا حابرألاب

 ا ءاضيبلا ةيدوبعلا سانلا لضفي نأ نم بجع الو» «مههافرو

 رثكأ ًاحبر ردت اهنأ اماط جونزلا ةيدوبع ىلع  لاملا سأر ةيدوبع

 7 فين . جونزلا

 ةدابع ىلإ تلقتناو ًايلاغ نمثلا ةيبرغلا ةيلهاجلا تعفد اذكهو
 .عاطقالا توغاط نع ًالالذإو ةعاشب لقيال ديدج توغاط

 تناك دقف ًاليوط نييلامسأرلا ةحرف مودت لأ هللا ةنس تضتقاو
 جج تو بولقلا يق دقحلا مرضت ه ١ مهالغتساو ةع ىلا مهتافرصت

 نييع نييعامجلا نيركفملا دب د ىلع ىلوألا ةرارشلا ت تثعبناو مهدص ةوادعلا ران

 . ةيسكراملا ةنيغضلا يف اهتورذ تغلبو

 :ىعويشلا يداصتقالا بهذملا ' *

 :يعويشلا ركفلا رداصم نع ةمدقم
 نويلامسأرلاو نويعيبطلا هذخمتا يذلا فرطتلا لباقم يف

 ًايعاج ًاهاجتإ تهجتاف ىرخأ ةفئاط فرطت «ةيدرفلا وحن نويكيسالكلا

 . ةيعامتجالا ةلآلا يف ًارامسم هنوك ةهج نم الإ ًانزو درفلل ميقي ال

 رصع نأو هلصأ يف ميدق يعامجا ركفلا نأ يوري خيراتلاو

 تقبط دق ةيعويشلا نأ امك .ديدج نم هثعب يف هدهج رصحني ريونتلا
 ةيروهمج» نأ دجن نحنف «ةليوط نورقب زلجنأو سكرام لبق ًايلمع
 بوذي ةصلاخ ةيعامج حور اهدوست ةمأ نع ةيرظن لكشت «نوطالفأ

 اهدعب أف ١١7 : يكريمألا عمتجملا روطت يف 1881 :ويهزتيف جروج مالك نم (18)
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 2"*(ةيكدزملا» ةكرحلا يف ىرن امك عومجملا نايك لخاد درفلا اهيف

 . يقيبطت يعويش عمتجمل ًاجذومن
  فرطتلاو بذبذتلا يف ةمئادلا اهتداعك  ةيلهاجلا نأ قحلاو

 ىلإ دتهت ملو عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا ةلكشم  لازت الو  تناع دق

 يذلا عقاولا ناك ةثيدحلا ابوروأ يفف كلذ امل ىنأو امل طسو لح

 ةنسحلا 3 يوذ ضعبل ًاعفاد رجلا يدرفلا بهذملا قيبطت نع مجن

 لوأل تيمس عيزوتلا ةلادع نم ساسأ لع عمتجملا ميظنت ةركف لإ

 .«ةيكارتشإلا» ةرم

 مهزربأو نيثحابلا نم ددع ىلإ ةركفلا هذه ةبسن عجرتو
 نيركفملا ةعيلط مهو («هييروف»و (ثوميس نأس»و «نيوأ تربور»

 ةيكارتشالا» مهتيكارتشا يمست ةيعويشلاو .برغلا يف نييكارتشالا

 ةيكارتشالا يهف سكرام ةيكارتشا امأ لايخلا ىلإ ليمت اهنأل «ةيوبوطلا

 !خيراتلا يف ةديحولا «ةيملعلا»

 مهرثأب رقتو لضفلاب مه نيدت ةيسكراملا ةيعويشلاف كلذ عمو

 تماق اهنأ طق ىسنت نل ةيرظنلا ةيكارتشالا نإ» :زلجنأ لوقي ءاهيلع

 لك مغر لاجر ةثالث .نيوأو هييروفو نوميس ناس فاتكأ ىلع

 لك يف نيركفملا مظعأ نيب نوفقي مهتاببوط لكو ةيلابخلا مهميهافم
 هتحص نحن تبثن ام ريثكلاب مهتيرقبع تأبنت يذلاو ءروصعلا
 . يعويشلا ركفلا رداصم نم لوألا ردصملا وه كلذو 20(ًايملع

 ابنع تذخأ يلا «ةيناملألا ةيلاثملا ةفسلفلا» وه يناثلا ردصملاو

 ةيداملا زيم يذلا «ةيلدحلا» يسيئرلا أدبملا ايسال .ريثكلا ةيعويشلا

 :زلجنأ لوقي .يرخألا تايداملا نع ةيعويشلا

 . هريغو .؟لحنلاو للما» رظنا مالسإلا لبق سراف دالب ف تاأشن ةيعويش ةركف :ةيكدزملا (؟ة)

 , 55 :ايناملا يف نيحالفلا برح (.)

 ؟ ؟ة٠



 ةيملعلا ةيكارتشالا ىهو  ةيناملألا ةيملعلا ةيكارتشالا نإ»
 نود دجوت نأ نكمي ناكام  قالطالا ىلع تدجو يتلا  ةديحولا
 ,©"لجيه ةفسلف ةصاخو اهتقبس اهتقبس يتلا ةيناملألا ةفسلفلا

 هركف نم ةيعويشلا لوح يذلا ردصملا وهو ثلاث ردصملا امأ
 ةيرظن وهف  ةيملعلا ةغبصلاب ةغبطصم ةيرظن ىلإ ةضع ةيفسلف
 .نيوراد

 اهتظحالم نكمي ةيداصتقالا رهاوظلا نأ» سكرام لاق امدنعف
 ريشي ناك امنإف (ةيعيبطلا مولعلا اهم لجست يتلا ةقدلا سفنب اهليجستو
 . ةقيقحلا هذه ىلإ

 نوناق فشتكا نيوراد نأ ايك» هلوقب زلجنأ هحضوأ ام كلذو

 نوناق رسكر ام فشتكا كلذكف ؟ ىعيضتلا طلا ناسنالا خيرات

 :لئاق كلذ ىلع زنواد قلعيو
 احبأ يف (سكرام) اهيلإ راشأ يتلا ةيملعلا ةقيرطلا تناك»

 سانلا ناهذأ ىلع رطيست تناك ذإ .هئارآل روهمجلا لبقت يف ًالماع
 ناكمإ اهعم اودقتعا ةجردب رشع عساتلا نرقلا يف روطتلا ةيرظن

 يف ةيخيراتلا هتيرظن سكرام طبر الف «ةايحلا رهاظم لك ىلع اهقيبطت
 ال نمض روطتلا يف نيوراد ةيرظن نيبو تاقبطلا نيب ءاقبلا عزانت
 ,©2(29ككشتلاو نعطلا نع اهدعبأ يذلا يملعلا مارتحالا

 171١-99 :قباسلا ردصملا #9

 :ةديدحلا ةقبطلا :رظناو 198584 :ملاعلا هجو تريغ بتك :هلبق ناصتلاو وه 8م

 مهف نيوراد نع ضيفتسملا ةيعويشلا ةفسالف سابتقا مغر هنا ظحالي اممو ١ال؟ ؟

 «ميدقلا عمتجم لاو ناجروم سيروم باتكب نوديشي مه اهنيب ًاريثك كلذ ىلإ نوريشي ال

 ببس لعلو . ةينيورادلل ًاقيبطت نوكي نا ودعي ال باتكلا اذه نا عم ةيرظنلل ةجح هنودعيو

 .دحاو ردصم يف ةيلامسأرلا ةكراشم نم ةفنألا وه ام ردقب رداصملا و يف ةيغرلا سيل كلذ
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 ةكرحو دوجولل لماش روصت يعويشلا بهذملا نأ رهظي اذكهو

 :ةعونم ةيركف تاتشأ نم قفلم خيراتلا

 ىلع ًاسأر اهبلق دعب ةيلجيلا نع ذوخأم ىفسلفلا راطإلاف

 ودراكير نع ناتلوقنم ميمأتلا ةركفو ةميقلا ةيرظنو «ةصاخ ةيفسلف

 ةقلعتملا تايرظنلا ضعب ستلامو نوميس ناس نم تحوتسا ابنأ امك ٠

 نييداملاو خابلودو خابرويف نم ذوخأمف داحلإلا امأ .لمعلاو ةيكلملاب

 .ًامومع نييكيناكيملا

 لاق امك ًاعيمج ءالؤه نعلت ةيعويشلا نأ وه ًاقح بيرغلاو

 .©"0ةيزاوجروبلا ةيعجرلا مهراكفأ نم أربتتو  لسر

 وهو هيلإ ريشي نم لق ةيعويشلل اًهم ًاردصم كانه نأ قحلاو
 ةيدوبعلا يف ىلجتيام وهو ءاهتاذ ةيدوهيلا ةيسفنلاو يدوهيلا ثارتلا

 ىلع مرطضملا دقحلا يف كلذكو ةداملل قمحألا هيلأتلاو لاملل ةعناخلا

 .©"ةاهتاسدقمو اهثارتو اهميق لكو ةيرشبلا

 نكت مل  ةكرحو ةركف . ةيعويشلا نأ هيلإ هيبنتلا ردجم امو

 الول ةرطفلل اهتمداصمو قلخلاو نايدألا ءازإ اهفرطت عم لوبقلاب ىظحتل

 . 1647 :رلجنا نم صوصن ًالثم رظنا (#)
 .سسؤملا :لصف .داقعلل ةيناسنإلاو ةيعويشلا :سكرام ةيسفن لوح رظنا (4)
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 ةيتونهكلا ةفئاطلاو ةسينكلا نم مربتلاو قيضلاب نوحشملا يبوروألا وجلا
 عم أرمتسم ًافوقو مكحتلاو نايغطلا ىلإ تفاضأ يتلا كلت ءايلعلا
 دض ريطاسألاو تافارخلا عمو .نيسئابلا دض نيركتحملاو نييلالغتسالا
 ةجئاطا ةبضغلا لالغتسا ةيعويشلا تعاطتساو يداملا يقرلاو ملعلا
 ىلإ ةسينكلا ىلع ةمراعلا ةوادعلا تهجوف جذسلا لوقع ىلإ ذافنلاو
 .هتاذ نيدلا ىلع ءاجوه ةروث

 ا د

 يف ةيعويشلا ةفسلفلا نع لزعمب يعويشلا داصتقالا ةسارد نإ
 برض وه لب «بسحف ةيملعلا ةيعوضوم اب لدا سيل ماعلا اهراطإ
 ةساردلا نم فدهلا ناك اذإ ايس ال هتحن لئاط ال اميف دهجلا ةعاضإ نم
 . نيدلاب داصتقالا | اذه ةقالع عون حاضيإ

 ةيداصتقإ بتك يه يعويشلا داحلإلا تافلؤم نأ معقاولاو
 ةجردلاب دايلإ بتك يه ةيعويشلا ةيداصتقالا بتكلا نأ اهك ءةيعويش
 ضرع نم دب ال ناك كلذلو .اههنيب لصفلا نكميال ثيحب .ىلوألا

 .ةماعلا اهتفسلفب ًاجوزمم ةيعويشلل يداصتقالا بهذملا

 لوأ نم اهاوس نع زيمتلا يف نيدلا ىلإ ةيعويشلا ةرظن أدبتو
 اهداحلإ امل نأ ىلع رصت ةيعويشلاف هتاذ داحلإلا نم «قيرطلا ىلع ةطقن
 :(يدوراغ» لوقي «يباجيإ» داحلإ اهرظن يف وهو صاخلا

 (ةعرنلا يناسنإ يأ) يسنإ هرهوج يف وهف « يسكراملا داحلإلا امأ)
 هتجيتن امأ «ناسنالا لالقتسا ديكأت ,ديكأت وه لب ًاضفرأ سيل هقلطنم
 ةعدبملاو ةعدبملا هتردق نم ناسنالا نامرحلا ةلواحم لك ضفر ىهف

 .«ابتاذل

 فلل



 :كلذ ليصفت يف لوقي مث

 «هيقباس فالخ ىلع هنأ وه تحبلا يسكراملا داحلاإلا زيمي ام نإ»
 درجم وأ نودبتسملا اهعنطصا ءبسحف ةعيدخ نيدلا رابتعاب فتكي م
 تاجاحلا نع اثحب دق رلجنأو سكرام نإ لب لهجلا هدلو مهو

 لوقي امك الصوف «ةعداخملا ةروصلا هذبم نايدألا اهيبلت ىتلا ةيناسنالا

 يلعف ءاقشل ساكعنإ :دحاو تقو يف ىه نايدألا نأ ىلإ  سكرام
 ١ - .ءاقشلا اذه ىلع جاجتحاو

 يتلا يه (ىلعف ءاقشل ساكعنإ نيدلا نأ) ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه»

 -  .©*«بوعشلا نويفأ نيدلأ» بضتقم ريبعت يف سكرام اهصخلي
 خيراتلل يداصتقالا ريسفتلل ًاقيبطتو ةيلدجلا ةيداملا عم ًايرجو

 ساكعنإ يرشبلا ركفلا نأ ةيعويشلا ىرت دوجولاب ركفلا ةقالع لوح

 قثبنتو ركفلا قئبني اهنعو ديحولا ساسألا يه ةداملاف .يداملا عقاولل

 .هسفن نيدلا رعاشملا هله نمو .سيساحألاو رعاشملا

 . سكعلا سيلو مهرعاشم هدحي يذلا وه سانلا دوجو نإ يأ

 :زلجتأ لوقي ساسألا اذه ىلع نيدلا ريسفت دنعو

 مهو  سانلاب ركفلا لصو ذإ  مدقلا يف ةلغوملا ةنمزألا نم»

 ىلإ  مهمالحأ ريثأت تحتو ,ةصاخلا ةيدسجلا مهتاينبب مات لهج يف دعب

 لب «ءاهتاذ مهداسجأ لعف نم تسيل مهسيساحأو مهراكفأ نأب لوقلا

 ذنم .توملا ةظحل هقرافتو دسجلا اذه نكست ةصاخ حور لعف نم

 هذه تاقالع نع ًاراكفأ مهسفنأل ردم ل نأل اورطضا نيحلا كلذ

  ةيعيبطلا ىوقلا صيخشت قيرط نع اع رسل اذه ىلعو»

 ريغ الكش قحاللا روطتلا لالخ تذختا يتلا ىلوألا ةلآلا تدلو

 .145--144 :تافطتقم : نيرشعلا نرقلا ةيسكرام ١ مور

 نش



 ىلع أشنف . . .ديرجت ةيلمع ًاريخأ ثدح نأ ىلإ ءرثكأف رثكأ يضرأ
 ةهآلا نم سانلا لقع يف تدلوت نأ .يلقعلا روطتلا لالخ يعيبط وحن
 ةركف .ضعب لايح مهضعب ةديقملاو ةفيعضلا ةطلسلا يوذ نيددعتملا
 ,©”2(ةيديحوتلا تانايدلا يف درفنملا دحاولا هلالا

 أشنم يه ةيدسجلا بلاطملا نأ زلجنأ جتسي كلذ عمو
 ءايشألل يلايخلا ساكعنالا» الإ وهام نيدلا نأو ةيركفلا تاداقتعالا
 وه يداصتقالا عضولا نأ مادامو .©"”(ناسنالا غامد يف ةيرشبلا
 ءىشان نيدلا نأ يه ةجيتنلا نإف ةيدسجلا بلاطملا ددحيو رسفي يذلا
 :كلذ ىلع الإ رسفي نأ يغبني الو ةيداصتقالا عاضوألا نع

 نيدلاك ءاضفلا يف ىلعأ موحت يتلا ةيجولوديالا تالاجملا امأ»
 دقو .خيراتلا لبقام ىلإ دوعت  ةيقب نم ةفلؤم اهنإف خلإ ةفسلفلاو
 نإ «ءابغ مويلا هيمسن دق ال  اهطقتلاف همامأ يخيراتلا دهعلا اهدجو
 ناسنالا نوكت نعو ةعيبطلا نع ةئطاخلا ةفلتخملا تاروصتلا هذه
 يف ال سيل ًارج ملهو ةيرحسلا ىوقلا نعو حاورألا نعو «هتاذ
 فيعضلا يداصتقالا روطتلاف ,يبلس يداصتقا ساسأ ريغ بلغألا
 نع ةئطاخ تاروصت /..هيف نوكت خيراتلا لبقام دهعل
 , ("*0(ةعيبطلا

 عبنم وه  بارشلاو ماعطلا نع ثحبلا وأ  داصتقالاف نذإ
 قبطتل ةيعويشلا نإ لب «ةميقو أدبم لك ساسأو روصتو ةديقع لك
 ىلع ...برحلاو ملعلا ىلع :يناسنإ كولسو ىنعم لك ىلع كلذ

 .31 :رلجنا نم صوصن (”5)

 , #8 :قباسلا ردصملا (#/)

 /١818. :قباسلا ردصملا سفن (58)
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 .ءيش لك ىلع . . . ةيعامتجالا تاقالعلا ىلع ...نونفلاو رعاشملا

  ةقيقحلا فاشتكا يف ةيرطفلا ةبغرلا هلصأ سيل  ًالثم  ملعلاف
 :زلجنأ لاق امك هنكلو «ةرطفلا همسا ءيش ةيعويشلا سوماق يف سيلف

 ىطسولا نورقلا ليل دعب ةأجف تضمن دق مولعلا تناك اذإ»

 هذه نونيدم اننإف ةرجعملا ةعرسب تغفو اهيف بيرال ةوقب ملظملا

 :ةيعويشلا لوقت بورحلا نعو .©50(جاتنإلل ةديدجلا ةزجعملا

 ةيقبط حلاصم نمضتت تناك . . .ةينيدلا بورحلاب ىمسي ام نإ»
 59 . .ًامامت ةيقبط ًابورح بورحلا هذه تناك دقف «ةيباجنإ ةيدام

 نأ مغرو «ةينيد تاراعشب ةفلغم لئدنع تناك ةيقبطلا تاعارصلا نأ

 راتس فلخ ةيفتخم تناك تاقبطلا فلتخت بلاطمو تاجاحو حلاصم

 عقاو نم ةطاسبب هريسفت نكميو ءرمألا نم ًائيش اذه لدبي ملف ينيد
 . 6 ”7(مايألا كلت فورظ

 :قالخألا نع لوقتو

 ةيقالخألا مهميهافنم نودمتسي يعو ال وأ يعو نع سانلا نإ

 مهعضو اهيلع موقي يتلا ةيلمعلا تاقالعلا نم  ريخألا ليلحتلا يف

 نولدابتيو اهب نوجتتي يتلا ةيداصتقالا تاقالعلا نم يأ «يقبطلا
 , 4 !2ءاهيف

 وه لمعلا نإ» زلجنأ لوق الإ راكفألا هذه نم برغأ سيلو

 نييزاوجروبلا نم نويعجرلا لوقي امك هلإلا سيلو «ناسنالا قلخ يذلا
 دقف زاجملا ىلع همالك لمحنف نظلا نسحن ال ىتحو !نييعاطقالاو

 .قباسلا ردصملا (#4)

 .85 :ايناملا يف نيحالفلا برح (45و

 .184 :زلجنا نم صوصن (41)

95 



 بيجعلا طابنتسالا بناج ىلإ هيف ىرن  ًايفاو ًاحرش ةرابعلا هذه حرش
 :لوقي  ةينيورادلا نم جذاسلا دادمتساالا

 ناكم يف شيعي ناك .. .نينسلا فولأ نم ةدع تائم ذنم»

 تغلب رشبلاب ةهيبشلا ةدرقلا نم قرع . . .ةيئاوتسالا ةرئادلا ٍنمام

 ةدرقلا هذل ًاييرقت ًافصو نيوراد اناطعأ دقو «صاخ هجوب ًاعيفر ًاروطت
 السأ نوكت دق يتلا

 كش نود ىلوألا ةجردلاب ةرثأتم_ ةدرقلا هله تذخأ دقو»
 ريغ قلستلا لجأ نم يديألا زجنت نأ بلطتي يذلا اهتشيعم  طمنب
 ريسلا لجأ نم اهيديأب ةناعتسالا ةداع دقفت تذخأ  لجرألا فئاظو
 زايتجا مت اذكهو ءةيدومع ةيشم رثكأف رثكأ تذختاو ضرألا ىلع
 «ناسنإ ىلإ درقلا لاقتنال ةمسادل ,(45:ناسنإ ىلإ درقلا لاقتنال ةم احلا ةوطغخ طل!

 رخآ ًائيش نأ سانلا دقتعا اذاملف ةباثملا هذهب داصتقالا ناك اذإو
 هذه تباغ فيكو ؟راكفألا ءىشنيو خيراتلا ٌريسي يذلا وه هريغ

 نع نويعويشلا بيجي ؟ةيعويشلا ةفسالف اهرهظأ ىتح مهنع ةقيقحلا
 لظو درق هلصأ ناسنالا نإف كلذ يف ةبارغال :نيلئاق ةلوهسب كلذ
 فرع ىتح هتفلخ يتلا يه ةيهلإلا ةيانعلا نأ ًاناظ ةقيقحلا هذه لهجي
 فورظلا نأ سانلا ىسني» :لئاق كلذ نع زلجنأ ربعيو .ًاريخأ كلذ

 مهنأ اوسن مهنأ املثم ؛ مييدل يتلا قوقحلا أشنم يه مهتايحل ةيداصتقالا

 .«؟59«ناويحلا ملاع نم اولسن دق

 رابتعا نم ًاقالطناو وحنلا اذه ىلع داصتقالا هيلأت نم ًاقالطناو
 ناسنالاب ساكتنالا نمو «ماعطلا نع ثحبلا خيرات وه ناسنالا خيرات

 35٠١ :قباسلا ردصملا (4؟)

 .155 :قباسلا ردصملا سفن (4



 ريسفتلا ءاج  لفسلا هلقعو هحورو ايلعلا يه هتدعم لعجو

 اهمهأ ةيرظن ءىدابم ىلع موقي ريسفت وهو «خيراتلل يداصتقالا

 ةيسنلاب ينعي كلذو :تاضقانتملا نيب عارصلا ةيمتح ل١

 ةيداملا حلاصملا نيبو .تاقبطلا نيب عارصلا يرشبلا عمتجملل

 ديحولا هببسو .قالطالا ىلع أدهيال ماح عارص وهو «ةضراعتملا

 ةفسالف نما دقو «جاتنإلا لئاسو كالتماو «ماعطلا نع ثحبلا»

 لجيه ةيلاثملا ةيلدحلا ةفسلفلل ًاقيبطت هذه عارصلا ةيمتحب ةيعويشلا

 . يداملا عقاولا ىلع

 داضملا هضيقن ةعم لمحي ءيش لك نأ ةفسلفلا هذه صخلمو

 ثبلي ال مث ءايهنم ىوقأ اهنيب عماج دلوتي نيضيقنلا نيب عارصلابو هل
 عم عارص يف ةثلاث ةوق حبصي نأ دعب  لخدي نأ عماجلا اذه

 .كيلاود اذكهو .هعم هلمحي يذلا هضيقن

 خيرات مسقنإ « خيراتلا رادم ىلع : ماعطلا نع ثحبلا ءانثأ يف ١-

 «ناجروم سيروم» نم ةيعويشلا اهتسبتقا ىربك لحارم .سمحخ ةيرشبلا

 : يهو

 .«(ةيئادبلا» ىلوألا ةيعويشلا ١

 .(ةيدوبعلا) قرلا  '؟

 .عاطقالا #

 . ةيلاهسأرلا  ؛

 .(؟؟9ةريخألاو ةيناثلا ةيعويشلا ©

 .لاغيس :خيراتلا ربع عمتجملا روطت :رظنا (44)
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 يدام“ -فاشتكإ مئادلا ةيبس ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا - “

  ًللثم  ةعارزلا فاشتكاف. :جاتنإلا لئاسد يفديدج لوحت نع أشن
 ثارحملا فاشتكاو «قرلا ةلحرم ىلإ ىل ىلؤألا ةلحرملا نم ةيرشبلا لقن
 ناك ةلآلا فاشتكاو .عاطقالا لإ قرلا نم يرشبلا عمتجملا لقن
 .ةيلامسأرلا ىلإ عاطقالا نم لقانلا

 ناسنإلل ةدارإ ال يمدح ةلحرم ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا --:ًٌ

 هدعبامو أدبملا اذه: امأ ةتحب ةيرظن ةقباسلا ةثالثلا ءىدابملا نإ :هيف
 .اههنع اهعافدو اههب ةيعويشلا مامتها ناك انه نمو ةيقيبطتف

 خابرويف غيفدول» ”بباتك يف زلجنأ هحرش (ةيمتحلا» أدبملا اذهو
 ةيعويشلا نأ فيك ركذو «؟*0(ةيناملألا ةيكيسالكلا ةفسلفلا ةياهنو
 ىشنت يتلا "يه سانلا راكفأ نأ ىوعد يف لجيه ةسكاعم تدمعت

 ب يويحلا عقاولا ريغت يتلا يه ةيرشبلا ةدارالا نأ يأ مهعتاو

 ىه نييلاثلاو لجيه نيبو مهنيب ةعيطقلا ببس نأ زلجنأ حضوأو
 :(ةعيبطلا نع تافاشتكالا ةثالثلا» هامسأ ام

 ةيتابنلا ةيوضعلا اهنم ًاءدب روطتت ةدحوك ةيلخلا فاشتكإ ١
 .نيابتلاو رثاخكتلا قيرط نع اهلك ةيناويحلاو

 ىمسيام لك نأ انل نيب يذلا ةقاطلا لوحت فاشتكإ - ؟
 ريغ ةعيبطلا يف ىلوألا ةجردلاب ةلعافلا ىوقلاب
 ةكرحلل ةفلتخم تايلجت ًاعيمج يه امنإ ...ةيوضعلا

 :هبتك ىلع اهتفسلف تنب ةيسكراملا نكل سكرامو لجي ضراعم يملا يدام :خابريوف غيفدول (4)
 . صقرم سايلا ةمجرت «لبقتسملا ةفسلف ءىدابم» باتك رظنا

 ىلا



 ضعب قفو ىرخألا ىلإ ةدحاولا نم ةلقتنملا ةلماشلا
 .ةيمكلا بسنلا

 دي ىلع ىلوألا ةرملل تققحت يتلا ةيلامجالا ةنهرسبلا س ”
 انب ةطيحملا ةيعيبطلا تايوضعلا عيمج نأ ةلئاقلاو «نيوراد
 روطت ةيلمع جاتن يه امنإ سانلا اهنمو نآلا
 240(. . .ةليوط

 ةينيورادلا نع اهريفاذحب ةلوقنم ةيعويشلا ةيربحلا نأ حضاوو
 ةدارإ الو هنم يعو نود عضخخ  ةينيورادلا يف  ناسنإلاف 53006 امك
 نأ نود نهارلا هعضو ىلإ هب تفذق يتلا ةليوطلا ةئيطبلا روطتلا ةيلمعل

 00 © كلذ يف دي هل نوكي

 يف يمتح ريغت هبحصي ةلحرم ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا

 : كولسلاو تادقتعملاو كفا

 ىنبم وهو «ةيعويشلا ةيفسلفلا ءىدابملا رطخأ نم ١م أدبملا اذه

 «قبس امك ةينيورادلا اهب تحوأ يتلا قلطملا روطتلا ةركف ىلع ًاساسأ
 هقالخخأو هنيد يخيرات روط لكل نأ ةيعويشلا ىرت أدبملا اذهل ًاقيبطتو
 روط ىلإ لقتنا ام اذإف , يداصتقالا ٍمعضو نم ةقئبنملا قالو هديلاقتو

 . 457 يداصتقألا روطلا ريغتل ًاعبت ًايمتح ًاريغت خت كلذ لك ريغت رخآ

 :زلجنأ لوقي
 ةلوقنملا ءايشألل ةصاخلا ةيكلملا اهيف تروطت يتلا ةظحللا ذنم»

 .48 417 :رلجنلا نم صوصن (45)

 1917 ص ةينيورادلا راثآ :روطتلا ةيرظن» لصف :يناثلا بابلا عجار (4)

 .ادعاصفق ”84 صيقالا «قالخالاو عامتجالا ةيناملع» لصف رظنا (48)

 نويل



 نا ةصاخلا ةيكلملا هذه اهيف دوست يتلا تاعمتجملا عيمجل دبل ناك

 نأ ينعي لهف !قرست ال :ةكرتشملا ةيقالخألا ةيصولا هذه اهيف نوكي
 عمتجم يفف !ًادبأ ءالك .؟ةيدمرس ةيقالخأ ةيصو ةيصولا هذه حبصت
 اهبكتري نأ نكمي ال يلاتلابو تاقرسلا ثيح ةقرسلا عفاود هنم تليزأ

 ظعاولا نم سانلا كحضيس مك «نيناجم ريغ نمزلا رورم عم
 :ةيدمرسلا ةقيقحلا داهشالا سوؤر ىلع نلعي نا دوي يذلا يقالخألا
 .قرستال

 ةيدئاقع ةيأ انيلع ضرفت نأب عمط لك ضفرن اننإف اذهو»

 ملاعل نأ ةعيرذب مويلا دعب عزعزتي ال يئاغ يدمرس نوناقك ةيقالخأ
 قراوفلاو خيراتلا قوف يه يتلا ةمئادلا هئدابم ًاضيأ وه قالخألا

 . ةيموقلا

 . ىتح قالخألا ف ةيرظن لك نأ سل سكعلاب دك ون نحنف»

 عمتجملل يداصتقالا عضولا جاتن ريخألا ليلحتلا يف تناك امنإ مويلا

 ةيقبط تاضراعت نمض مويلا ىتح روطت دق عمتجملا نأ ايك ءاهمايأ يف
 رربت تناك اهنا امإ :ةيقبط ًاقالخأ ماودلا ىلع قالخألا تناك دقف
 ةقبطلا حبصت نأ ذنم تناك اهنا امإو «ةدئاسلا ةقبطلا حلاصمو ةرطيس
 ةرطيسلا هذه ىلع ةروثلا لثمت  ةوقلا نم بناج ىلع ةدهطضملا
 ,(؟(نيدهطضملل لبقتسملا حلاصمو

 :سكرام لوقيو
 ىدلو ةيجاتنالا ىوقلاب قلعتتو ةيعامتجالا تاقالعلا طبترت»

 مهرييغت دنعو «جاتنالا عون سانلا ريغي ةديدج ةيجاتنإ ىوقل انقيقحت
 لك نوريغي مهنإف مهتشيعمل مهبسك ةقيرط رييغت دنعو مهجاتنإ عونل

 ,159 :رلجنأ نم صوصن (55)



 كانه نا نويعويشلا دقتعي كلذ ىلع ءانبو 2””)ةيعامتجإلا تاقالعلا

 «ةيعويش ةثلاثو ةيزاوجرب ىرخأو ,ةيعاطقإ ةيعارز ديلاقتو ًاقالخأ كانه
 نم ءزجو ةيعارزلا ةئيبلا ديلو نيدلا ناو ىرخألا نع اهنم لك فلتخت

 نيدلا لثمو ءاهتديقعو ةيعانصلا ةئيبلا ةمس وه داحلالا نا امك ءاهتيبيغ

 ناسنإ نم ةيعجر رثكأ ءيش سيلو «ةصاخ ةفصب ضرعلاو ةرسألا

 لثمف .؛يعارزلا عمتجملا قالخأو نيدب يعانصلا عمتجملا يف شيعي

 ءاجهلا رمأو توعنلا عذقأ ةيعويشلا هب ىصلت نأب ريدج ناسنإلا اذه

 .ةرهاقلا ةيمتحلا هقحستس لب

 نإف يقيبطتلا ديعصلا ىلع امأ .«يفسلفلا ديعصلا ىلع اذه

 ةلع يف  نآلا ىلإ ةقيلخلا ءدب ذنم اهلك رورشلا رصحت ةيعويشلا
 نأب ىمعأ ًاناميإ نونمؤي مهنإف كلذلو «ةيدرفلا ةيكلملا» يه ةدحاو

 ليفك جاتنإلا لئاسو ىلع ةلودلا ضبقو ةيدرفلا ةيكلملا ىلع ءاضقلا
 اهب جعي يتلا ءىواسملاو رورشلا لك ةلازإو ةيضرألا ةنجلا قيقحتب
 ةيعويشلا نإف «ةأرملا» ىتح ًائيش كلذ نم ةيعويشلا ينثتست الو خيراتلا
 ةيعويشلا تاروثلا فادهأ نم حيرص فده ةقلطملا ةيحابإلاو ةيسنجلا

 ءادعأ ىدعأ مهرظن يف ةرسألاو ةرسألا جتني جاوزلاف ,ناكم لك يف

 ةيكلملاو ءرخديو كلمتي نإ ءرملا ىلع متحت اهنأل «يقبطاللا عمتجملا

 عتجملا سكتنا هيلع ءاضقلا متي مل نا يلالغتسا يعاطقا ديلقت ةيدرفلا

 !ندأ يخيرات روط ىلإ
 انف د خنق

 : يعويشلا عمتجملا يف نيدلا عضو لوح ةقاخ

 فرعن نأ يعويشلا بهذملل زجوملا ضرعلا دعب ًايلج حبصأ
 :حوضوب نيدلا نم ةيعويشلا فقوم

 .١1؟ :ةفسلفلا سؤب (60)



 هلا نوكلا اذهل نوكي نأ  ظفحت نود  ركني أدبم يهف

 يف ةيروتسد ةدام لب ادرجم اراعش تسيل (ةدام ةايحلاو هلإ الد ةرابعو

 . ىتييفوسلا داحتالا نوناق

 عضولا نع تسكعنا تالايخو ماهوأ اهرظن يف نيدلاو
 اوردخيل ايلعلا تاقبطلا نم نوركتحملا اهعضو وأ يداصتقالا

 ءاضقلا ليبس قف لاضنلاو هتبراح مهيلع تبجو انه نمو .ةرخآلا ف

 !يقبطلا مكحتلاو لالغتسالا نم عمتجملا ريرحتل هيلع

 نأ ىلإو دجو ذنم ناسنإلا يف ًايرطف ًارمأ سيل كلذ قوف وه مث
 نم ةئف ةبغر ةيبلتل ءاج خيراتلا يف يضرع رمأ وه لب ءايندلا يهتنت

 00 يهو «ةيرشبلل يارا رز ارم نم ةلحرم قف سام ةلح م ب 1١ رم ءاتلا .ءلمتلا لحارم م ةلح م 9 بيانلإ

 دعب هب كسمتلا ةلواحمف ةلآلا فاشتكا نم ءادتبا ةيرشبلا اهتزواج

 .زازئمشالاو ءاردزالا ريثي ثبعو ساكتنا كلذ

 ءاره» اهلك يهف . . .ةليضفلاو قالخألاو جاوزلاو ةرسألا امأ

 ءيشل دوجو الو «غراف مالك نييدبألا لدعلاو قحلا نأ امك !«يزاوجرب
 . مهماهوأو نييلاثملا ةليخم يف الإ كلذ نم

 يئاعدلا ريفنتلا لئاسو لك لذبتو 2« مهنيد نونمؤملا سردي 7 ةيداملاو

 ثاثتجاو .اهتاعمتجم نم نيدلا روذج لاصئتسال رشابملا داهطضالاو

 ماهوألا مده يف مهسي يذلا ناسنإلا نأ نويعويشلا ىريو
 ناسنإ وه ةحداكلا ةقبطلا فوفص يف يداحلالا يعولا ثبيو ةيعاطقإلا
 نم سكعلا ىلعو .اهيعش ريونتو هد الب ريوطتل لمعي امعي ءفيرش لضانم

 ضر



 ليبس يف ةرثع رجح وهف يعامتجإ حلصموأ يقالخأ ةيعاد يأ كلذ

 لب «نييعجرلاو نييزاوجربلل ليمعو «ةيملاعلا ةيلايربمالل ةادأو ىقرلا

 ةقيرطب ةيبلس ةفلاخم ولو يعويشلا بزحلا ةسايس فلاخي نم لك نإ
 مش اذإف ةيلالغتسالا ىوقلل ليمعو ةحداكلا ةقبطلل ودع وه تمصلا
 لمعلا اهاندأ ةبوقعل هسفن ضرع دقفام نيدب ناميإلا ةحئار هتمص نم

 نم ةيعجرلا راكفألا لك ةباذإل ةيفاك ةدم ةيبيدأتلا تاركسعملا يف ةرخس

 . هغامد

 نم قثبني نأ دبال ةيعويشلا ةلودلا يف ءيش لكو ةسفانملاب حمسي

 ركفلا تيبثتل هريخست بجي ملعلاف :اهعم ىشمتيو ةيسكراملا ةديقعلا

 8 1 : وكلا ةامللا ج *؟ يأأ ةلئأر ةامانلاو ,مدالا
 امزتلي نأ ع ا نفلاو نذ ةأو قايل ةيدامو توحلا ةيلزاب ةادانملاو يد اذ

 ديجمت لغاشلا اهلغش مالعالا لئاسوو «ةيكارتشإإلا ةيعقاولا» يمس امي

 ريهشتلاو «ةروثلا تازاجنإ حرش يف بانطالاو ماظنلا ءارطاو ةيرظنلا

 .اهيفلاخمب

 ةديقع اهسفن ضرفت نأ ةيعويشلا ديرت ءيش لك يف اذكهو

 - يه «بدأو نفو ركفو ملع ساسأو ٍعيرشت راصمو ةأيح  ماظنو

 .اهتاطاشنو ةايحلا تالاحي يف ةينيدلا ةديقعلا لع لمت



 : ةثيدحلا ةيلهاجلل رصاعملا عقاولا ًاقلات

 ىحيسملا دهزلاب تقل تقلأو «ةداملا تدبعو هللاب ابوروأ ترفك

 يف هلل ةيداصتقالا اهمظن عضخت نأ تضفرو .يدوهيلا هرشلا تنمآو
 هيلمت امب مكحلاو داصتقالا ةفسالف ةدابعب تيضرو روصلا نم ةروص ةيأ

 اهنمأ نم كلذ ةبيرض عفدت نأ اهيلع ًامازل ناكف .مه ؤاوهأ

 اهقيذي  نأو ةيميهبلا ةايحلا ىوتسم ىلإ سكتنت نأو ءاهتنينأمطو
 .بيذعتلا فونص عظفأو لاكنلا عاونأ ىسقأ اهودالج

 ةداملا ىلع قمحألا كلاهتلاو ةنمزملا ةيعامتجالا ضارمألا امو

 ةيعيبط ضارعأ الإ «هوجولا ىلع ميخي يذلا قلقلاو بعرملا عايضلاو
 اهتيغاوطو ةداملا ةدابع |يسال ءهللا لزنأام ريغب مكحلاو هللا ريغ ةدابعل
 ةدعملا باسحل هساسحإ دلبتو هبلق ملظأو هحور ناسنالا يسن ثيح
 هدوجو رسو هقلخ ةمكح نع لفغ ىتح يسحلا عاتملا يف قرغو دسجلاو

 .ةرخآلا رادلا يف موتحملا هريصمو

 :عدسأ دمحم» ذاتسألا لوقي

 ًايشاف مأ ًايطارقميد ناكأ هيلع ءاوس يداعلا يبوروألا نإد
 وه ًادحاو ًايباجيإ ًائيد فرعي ءًاركفم مأ ًاعناص ًايفشلب مأ ًايلامسأر
 ىوس رخآ فده ةايحلا يف سيل نأب داقتعالا يأ .يداملا يقرلل دبعتلا
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 ةقيلط» جرادلا ريبعتلا لوقي امك وأ رسيأف رسيأ اهسفن ةايحلا هذه لعج

 ةميظعلا عناصملا يه امنإ ةنايدلا هذه لكايه نإ «ةعيبطلا ملظ نم

 ديلوت نكامأو صقرلا تاحابو ةيواميكلا تاربتخملاو انيسلا رودو

 بكاوكو نوسدنهملاو ةفرايصلا مهف ةنايدلا هذه ةنهك امأو .ءابرهكلا
 اهنم رفمال يتلا ةجيتنلا نإو «ناريطلا لاطبأو تاعانصلا ةداقو (نيسلا

 تاعامج قلخب كلذو «ةرسملاو ةوقلا غولبل حدكلا يه لاحلا هذه يف

 منيح ًاضعب اهضعب ينفي نأ ىلع ةممصمو حالسلاب ةججدم ةمصاختم

 . ةلباقتملا اهح اصم مداصتت

 رصحنت يرشب عون قلخ كلذ ةجيتنف يفاقثلا بناجلا ىلع امأ»

 قراف ىمسأ نوكيو «ةيلمعلا ةدئافلا لئاسم يف ةيقالخألا هتفسلف

 , "30 يداملا مدقتلا وه امنإ رشلاو ريخلا نيب هيدل

 : يلامسأرلا ٍبرغلا يف
 يداملا رحانتلا مهعار دق برغلا يف نيركفملا نم ًاريثك نإ

 ضعب دنع ديدش عزج عوضوم» كلذ ناكو ناسنالا ىلع ةلآلا ةرطيسو

 كلذ نايغط ِق ىري الثم سونانرب جروجف .ركفلا لاجر نم رباكألا

 ةايح لك ىلع ىربك .ةينوك ةرماؤم» بيهرلا يكيناكيملا قالمعلا
 عافترا نيب عساشلا  نيابتلا هلوهي نامور لوج اذه مث «ةيلخاد
 ءاقب عم ةيعامتجالا تاسسؤملا ىنحنم ضافخناو كينكتلا ىتحنم
 ًامجاو ىقبيف «دحاو ينايب طخ ىلع ةتباث كاذو اذه نود ةيرشبلا ةعيبطلا

 ربلآو .ةثالثلا تاينحنملا ةلضعم مامأ سفنلا ضبقنم «هجولا رهفكم

 فوخلا سوباك نم انيلع ىلوتسا ام كردي امدنع سأيلا هب فيحتي وماك

 ) )61١:قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا 58-51

 قح



 اوقثو سانأ هاجت عانقالا هيف عفني ال ملاع يف شيعن» اننا هدرم علهلاو
 . «مهئارأبو مهتالأب ىمعأ اقوثو

 :لئاق كلذ لع مهضعب ربعو

 داوس نم لغج فيك رضاحلا يعانصلا ماظنلا ىلإ نورت الأ»
 يسانأ نوكت نأ نم الدب ءايمعلا ةزيرغلا لعفب ريست مئاوس نيحداكلا
 اديبع اوحبصأ ماعنألاك سان . . .ءاكذلا لامعتساب هللا اهمرك مدآ نم
 , 2590 (تاالآلل

 :«(دوج» فوسليفلا لوقيو

 بهذم نإف نوؤشلا نم نأش يف نيقي ىلع نكن مل اذإ»
 هب كسمتت بهذم هدعب ةايحلا لاوزب نيقيلاو رضاح لاب عاتمتسالا

 يف ًاددحم ًايلمع ًاقيرط امل مسري وهو كسمت يأ ةرصاعملا لايجألا
 عبتتسي هنإف برجملا ميكحلل هاجتالا اذه ينعي امهمو «ةايحلاو شيعلا
 تناك ىتلا دويقلاو ىحاونلاب فافختسالا رصعلا اذه بابشل ةبسنلاب
 كلذكو ءرشع عساتلا نرقلا يف اهنم صالخلاو اهرادمو قالخألا روحم
 اهدنس لاز نأ دعب ةفولأملا اهتوق ةيديلقتلا ةيقالخألا يهاونلا تدقف
 ريخلا لمع انل يغبني انئا عمسن انك دقو .ةعيبطلا قوفام ناطلس نم

 ىلع ًاحلاص هدبع ىري نأ بحي ىلاعت هللاو .هللا هنع ىضري ريخلا نأل
 ةليضفلا ةسرامم تماد امو .هتايح يف لادتعالاو ةعانقلا نم طخ

 رفظلا اهيل عفادلا له راجي ءرملا نإف هللا ىضر بسك اهنم 0
 دعي ملو .ميقملا ميحجلا نم صالخلا يف ةبغرلا هنإ وأ ةنجلا ميعنب
 تناك يتلا ةوقلا كلت اهباقعب ديعولا وأ ةرخآلا يف ميعنلا باوثب عمطلل
 نوعمطي ال اوماد امو .كلذب نوفختسي سانلا نم ريثكف ءالبق اه

 57-786 /» :تيوكلاب يفاقثلا مسوملا تارضاحم (65)

 انادي



 اسيندسلا هذه ميعن يف نوسمغني مهف اهتاذلمو نانحلا ميعنب

 , 99 «ابتاذلمو

 ىلع أرط يذلا ككفتلا نع ثدحتي هنإف «ينوت» ثحابلا امأ

 ةايحلا نوؤش نع نيدلا ءاصقإو ةدلملاب ناميإلا ةجيتن ةيبرغلا ةايحلا

 درف لك هيف فرعي يذلا يفيظولا عمتجملا نيب زييمتلا حوضوب نيبيدو
 يذلا ككفتملا عمتجملا نيبو ةعومجملا حلاصل هلمع ةميقو هناكم
 ةتباث ةيصخش ةميق يف الو نومضم لمع ينال ةداعس هيف دجيال

 ةورثلا ىلع لوصححلاب ساقي ككفتملا عمتجملا يف حاجنلا نأ حضويو

 «ةيعامتجالا ةميقلل رخأ رايعم يأ وأ ةيصخشلا ةيلوؤسملا نم رثكأ
 :لوقيو

 تناك اهتاريثأت يف ةثراك اهنأ مغرب  ةيعانصلا ةروثلا تناك

 ينوت فصيو .ثيبخلا يقالخألا ريغتلا يف لايجأل طقف ةروظنملا ةمقلا

 ميظنتلاب نيدلا ةقالع يف ةصاخ ثدحي هنا ىلع اذه يقالخألا ريغتلا
 ةلودلاو ةسينكلا نم الك لزانت دقل ءرشع نماثلا نرقلا يف يعامتجالا
 يف ةماع ةعومجم ءاقبإ ىلع لمعي ناك يذلا اهطيحم يف ءزجلا كلذ نع
 ةايحلا نع ًادعب رثكأ ةسينكلا تناك :لوقيو ,ةيعامتجالا قالخألا

 يذلا نيدلا نكلو ةيناسنإلا بح رثاكت دقل «ةلودلا يف رشبلل ةيمويلا

 بحاص ةعيضك «ًايدرف ًاصاخ ًائيش راص «ىمظع ةيعامتجإ ةوق ناك
 ,*9(لماعلل لغشلا سبالم وأ ضرألا

 درفلل رامدلاو ءاقشلا ىه اهنم رفمال ىتلا ةجيتنلا تناكو

 . يداملا برغلا اهريعس ىلصي يتلا كنضلا ةشيعملا يه . عمتجملاو

 .947 :ثيدحلا ركفلا عزانم (80)

 .31417/-185 :ةيعانصلا ةيندملل ةيناسنإلا لكاشملا نع (64)

 الابل



 جذومنلا وهو يكريمألا عمتجملا نع ليفكوتود سيسكيلا لوقي
 عتمتي ةفاقثو ةيرح نم اكريمأ يف تدهاش ام مغر» :زرابلا يلامسأرلا

 دقف ءايندلا مهل همدقت نأ نكميام ريخ يه فورظ يف نوريثكلا اهب

 نأ تننظ ىتح .مههابج قوف ةميخم نزحلا نم ةباحس حملا تنك
 . مهحارتأو مهحارفأ يف مهامزالي قلقلاو تمزتلا

 ةقث ىلع هنأكو ايندلا هذه عاتمب قلعتي ةدحتملا تايالولا نبا نإ»

 هدي لوانتم يف عقيام لك فارتغا لجعتي وهف -ادبأ تومي نل هنأ
 اهلك اهب عتستي قح رمعلا هب دع نل نأ نم ًاقلاخ هتيسحتلا قح

 هنع ىلختي نأ ثبلي ال مث ةيخارتم ةضبقب ءيش لك كسمي وهف

 .ةديدجلا مئانغلا نم هريغ قحاليل

 اذه يف ودبي ىلوألا ةلهولل هنم بجعت دق ءيش ةمثو ...»

 يف نوشيعي نيذلا ءالؤه نم ريبك ددع ىلع رطيسملا بيرغلا قلقلا
 ايندلا مدق ميدق دهشملا اذه نإ ؛.ءارثلا نم ةريبك ةحوبحبو ةداعس

 .«كلذ ىلع ًالثم انل برضي هرسأب بعش ةيؤر وه هيف ديدجلاو

 يسيئرلا ردصملا ربتعي نأ بجي ةيدسجلا تارسملل مهقوذت نإ»

 نومدقي نيذلا نييكريمألا لاعفأ يف نيزرابلا بلغتللو يفخلا قلقلل
 يويندلا هافرلا ةدراطمل هسفن سركي يذلاف .هنع ةديدج ةلثمأ ًايموي

 ههانتكاو هغولبل ددحملا تقولا قيضل ءاّئاد عرسي هب قحلي هاسع

 هزخت ةتباث ةكوش اهاوزو ةايحلا رصقل مئادلا هركذت نأ ذإ ءهب عتمتلاو

 , 220(امود

 .95 :يكريمألا عمتجملا روطت (08)



 نيذلا ىلع ةمئاللاب ىحني «ليراك سسكيلا»روتكدلا اذه اهو

 ةنينامطلاو ءاخرلا نأو «ةايحلا يف ءىش :لك وه داصتقالا نأ نوئظي

 ةيمنتو ةيداصتقالا ططخلا .قيرطب درفلاو عمتجملا |مهيلع لصحي نأ نكمي
 :لوقي «تاورثلاو دراوملا

 نييداصتقالاو نيسدنهملا لاب ىلع رطخي مل ًاثداح نأ ظحلا نسح نم

 ءةأجف رابا دق ةيكريمألا ةيلاملا حرص نأ كلذ .ثدح دق نييسايسلاو

 ىغصأ نكلو «ًالعف ةثراكلا عوقو روهمجلا قذصي مل رمألا ءىداب يفو
 نأ الإ ءاخرلا ةدوع يف ًالمؤم مالستسا يف نييداصتقالا حورش ىلإ
 نولءاستيو نوباتري ءاكذ عيطقلا ءاسؤر رثكأ ادب اذحلو دعي مل ءاخرلا

 ؟طقف ةيلام ةيداصتقالا ةمزألا بابسأ له

 لهجو لاملا لاجرو ةساسلا ءابغو داسف ًاضيأ مهتن نأ بجي اآلأ»

 هلك بعشلا ءاكذ ىوتسمي ةيرصعلا ةايحلا طب ملأ ؟نييداصتقالا ماهوأو

 ؟ هقالخأو

 ؟نيمرجملا دراطنل

 لتقو حاجنب فراصملا ةمجاهم يف تاباصعلا لاجر رمتسي اذا

 نم مغرلاب لافطألا لتق وأ مهناهتراو سانلا فاطتخاو سيلوبلا لاجر

 ؟مهتمواقم يف قفنت يتلا ةمخضلا غلايملا

 لوقعلا فاعضو نيناجملا نم ريبكلا ددعلا اذه لثم دجوي اذامل

 ؟نيرضحتملا موقلا نيب

 نفل



 ةيعامتجالا لماوعلاو درفلا ىلع ةيملععلا تامزألا فقوتت الأ

 ,©7؟ةيداصتقالا لماوعلا نم ةيمهأ رثكألا

 نوكي نأ نم قمعأ رمألا نأ ىلإ ليراك روتكدلا نطف دقل
 ةمزأل يقيقحلا رسلا ىلع عقي نأ عطتسي مل هنكلو ةيداصتقإ ةلكشم
 !هعرش ريغ ىلإ مكتحيو هللا ريغ دبعي هنأ وهو رصاعملا ناسنإلا

 «رخلا ملاعلا» ىمسي |يف شيعي هنأب رخافي برغلا يف ناسنإلا نإ

 ةيعويشلا نئثارب يف عقاولا هليمز نم لاح لضفأ هسفن ىري هنأل كلذو
 ةيلامسأرلا ةقبطلا لالغتساو ريخستل عضاخ رخآلا وه هنأ ىسني هنكل
 كلذ عمو امود اهكابش يف طبختي وهف ءهنم يعو نود هدبعتست يتلا
 قباسلا لصفلا يف ىضم ةقيقحلا هذهو .قيلط رح هنأ بسحي

 قبس يذلا مزالتلا ةظحالم عم كلذ معديام انه درونسو أهديؤيام

 .ةصاخ داصتقالاو ةسايسلا نيب هيلإ انرشأ نأ

 :هليمزو رفيكام .م .ر لوقي

 تاسسؤملاو تامظنملا نم ٍديدعلاب زيمتي ثيدحلا عمتجملا نإ»
 يلا . عسأو قاطن ىلع ةأشنملا ةيسايسلاو ةيداصتقالا طباورلاو « ةريبكلا

 هنأكو درفلا حبصي ىتح صصختلاو فئاظولا ميسقت ىلع ًاعيمج موقت
 ءادأ يف هتمهم رصحنتو .ةمخض ةيعامتجإ ةلآ ىف ةلجع نانسأ دحأ

 صرفلا لقأ الإ هل أيهتت الف هصصخت ةرئاد لخاد يلآ لكشب هلمع

 . هتيدرف راهظإل

 لجرلا فقاوم هل ضرعتت ام ىدمل سانلا نم ريثك جعزني كلذك»

 شيعي يذلا عمتجملل ماعلا طمنلا لعفب ليكشت نم هؤارآو رضحتمل

 .”1" 5١5 :لوهجملا كلذ ناسنإلا (05)



 تايالولا يف ىرن امدنع جاعزنالا اذه غوسيام كانه ناك امبرو «هيف

 ريثأتب «ةيعامتجالا ةايحلا تايوتسم ديدحت رهاظم ةيكريمألا ةدحتملا

 تاطحم جمارب همدقت يذلا بيترلا ءاذغلاو ةضيرعلا ةياعدلاو نالعالا

 لوقع ىلع ةرطيسلا تدأ دقو .دويلوه يف (نيسلا جاتنإو . ةعاذإلا

 نم لك اهماظن يف لمعي يتلا دودحلا قييضت ىلإ ةيفيكلا هذهم سانلا

 اهقاوذأو ريهامجلا لامآ نم تَّرح امك «لثمملاو لماعلاو بتاكلاو جتتنملا

 0 )(اهوح تميقأ يلا ز زجاوحلا ىدعتت ال ثيحب

 هسرامي يذلا رامعتسالا نع ليراك روتكدلا ثدحتيو

 ةيراجتلا تانالعالاب انتايح رثأتت» :لوقيف ةياعدلا قيرطب نويلامسأرلا

 ةحلصم قيقحت ىلإ فدهي ةياعدلا نم نوللا اذهو ءريبك دح ىلإ

 ةياعدلا تمهوأ دقل كلذ لاثم «نيكلهتسملا ةحلصم نم رثكأ نينلعملا

 لخني اذكهو ءرمسألا زبخلا نم لضفأ ضيبألا زبخلا نأ روهمجلا

 ةحلاعمو «.ةعفانلا ةيئاذغلا هرصانع نم درجيل ىرخأ دعب ةرم قيقدلا

 «لوطأ تارتف هب ظافتحالا ناكمإلا يف لعجي وحنلا اذه ىلع قيقدلا

 نا زياخملاو نحاطملا باحصأ عيطتسي كلذبو ءزبخلا ةعانص لهسي امك

 نودقتعي مهو أدرأ زبخب نوكلهتسملا معطي |منيب رثكأ دوقن ىلع اولصحي

 ًاءاذغ زبخلا نم نوذختي يتلا دالبلا ناكس نإف مث نمو «زاتمم زبخ هنأ

 .روهدتلاو طاطحنالا يف نوذخآ ًايساسأ

 تحبصأ كلذل ةجيتنو ةياعدلا يف قفنت ةمخض غلابم نإ»

 0 : عمتجملا هاج

 فلن



 لقألا ىلع اهنم ةدئاف ال ةيبطلاو ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةريبك تايمك
 ناسنإلا ينبل ةيرورض تاجتتملا هذه تحبصأ  ةراض نوكتام ًابلاغو
 ءاكذ اوبهو نيذلا دارفألا ةهارش نإف لاونملا اذه ىلعو «نيرضحتملا

 مهيدل يتلا علسلا بلط ىلع روهمجلا تفامت قلخ نم مهنكمي ًايفاك
 , 2*2(ةيرصعلا ايندلا يف ًايسيئر ارود بعلت

 نع ةباتكلا يف اوصصخت باتك يلامسأرلا يبرغلا ملاعلا يفو

 ةرطيسملا ةيتوغاطلا ةقبطلا دي ىلع ةيرشبلا رظتني يذلا موؤشملا لبقتسمل
 ةضبقلاب اوأبنتو «نيدبتسملاو ةمخضلا لاومألا سوؤر باحصأ نم
 مادختسا قيرط نع يرشبلا عيطقلا ءالؤه اهب كسميس يتلا ةيديدحلا

 يتأي ثيح «ةيعامتجالاو  ةيسفنلا تاساردلا ثدحأو ايجولونكتل

 ءاطقالا ماظن لظ ىف ةفلاسلا همايأ نأ هف ناسنالا يرد ىذلا مويل
 ع افق ما ماظن لك ل ةفلاسلا ةمايا لأ ةيف تاس لا ىري يالا وع
 يقيقح خسمل هيف ضرعتي يذلا رصعلا اذه يف اهبنم ةرم فلأ لضفأ

 . بيهر عيوطتو

 مهتافلؤمف «دوهيلا» نع اوبتك نيذلا كئلوأ كلذب ينعن انسلو

 صضعبلا دنع كشل ًاراثم لازتال ةخراص قئاقح نم هيوحنام مغر

 بولسأ نيجهتنم ةماع ةغل اومدختسا ًاباتك كانه نأ ريغ ءام ببسل

 ًابتاك نأ كلذ نم . . ةعزفملا مهتاعقوت تابثال يبدألا وأ يملعلا ضرعلا

 هيف روص »١9/884( هناونع ًاباتك فلأ «ليوروأ جروج)» وه ًاقومرم ًايبرغ

 هءارق لعجي» ًابعرم ًاريوصت ةنسلا كلت يف رظتنملا يرشبلا عضولا

 هتيرظن اهب تلبوق يتلا ةضراعملا مغرو «لسر ريبعت دح ىلع «نوفجتري

 قلع يذلا لسر مهنمو نيركفملا نم ريثك اهرصان امك عقاولا اهديأ دقف

 :للئاق هيلع

 سوباك قيقحت وحن ةوطخ ةوطخخو ًائيشف ًائيش ريسي ملاعلا لظ»

 ."8 :لوهجملا كلذ ناسنإلا (ه48)

 ا



 نونيبتي ال. سانلا لعج دق قيرطلا اذه ىلع جردتلا نكلو ليوروأ
 .«موتحملا قيرطلا اذه يف هوعطق يذلا ىدملا

 ةوق دايدزا نم أشن يذلا فقوملا كلذب هيبش نآلا فقوملا نإ»

 يف ببسلا وه فرسملا مهنايغط ناك دقف رشع سداسلا نرقلا يف كولملا

 نإ ام نكلو .هتبسكو ةيديلقتلا تاكرحلا هب تماق يذلا عارصلا لك

 .”50(ةروطخ اهنع لقت ال ةوق اهلحم تأشن ىتح كولملا ةوق تلءاضت

 ةينضم دوهج دعب عاطتسا يعماج ذاتسأ اكريمأ يف رهظو

 ىلإ برقي نأ ةيعقاولا دهاوشلاو ةيئاصحالا بيلاسألا هلامعتسابو
 يف لاملا تايروطاربمإ نأ ةوقب تبثأو «ليوروأ» تامؤاشت ناهذألا

 ابر ةجرد ىلإ ناسنإلا ىلع اهترطيس يف تلصو دق ةدحتملا تايالولا

 اهتنميهو قيمعلا اهطيطختو ةيفخلا اهبيلاسأ نكلو ليوروأ اهب ملحي م
 نأ عيطتسي الف عشبلا اهوغ ىلع ةفيثك ًالالظ يقلت مالعألا لئاسو ىلع
 سنيف» وهو ذاتسالا اذه لوقي «ةردانلا ةلقلا الإ  هبلاخم حملي

 : «دراكأب

 يف رمقلا ىلع ًاسانأ عضي نأ لواحي عمتجم يف ًاضقانت دجن ننإ»

 ليل مهدحو ريسلا ىلع نوؤرجي ال ندملا يف هناكس نم ثايدام نأ نيح

 هباتك يف ضرعتسيو ؛2''(مهتويبل ةرواجملا قئادحلا وأ عراوشلا يف
 تايروطاربمإ اهمدخست يتلا ةيفخلا لئاسولا «يراعلا عمتجملا» ىمسملا

 ركذيو هروعشو هكولس ىلع ةرطيسلاو ناسنإلا ةيرح صيغنتل بهذلا
 : اهنم

 مدختتسي ام اهنم ةزهجأ يهو :ةينورتكيلإلا عمسلا قارتسا ةزهجأ س١

 ليجستلاو ريوصتلل ةزهجأ اهنمو ةيفتالا تاملاكملا ىلع تنصتلا يف

 ,394 ىف :ةدالاو لقعلا (م)

 . (يراعلا عمتجملا» يصألا همساو ٠# :ًايراع يكريمألا عمتجلا (60)

 ا



 دصرت ةينورتكيلإ لوقعو ناذآو نويع اهنمو ةقدلاو رغصلا ةياغ يف
 .ةلهذم ةقدب اهتسيرف سافنأ

 ىف ةقالمعلا تاكرشلا اهلمعتست «,بذكلا فشكل ةصاخ ةزهجأ  "؟
 1 .اهفئاظو يبلاط عم ةيصخشلا تالباقملا ءارجإ

 . ةينويزفلتلا نويعلا وأ ةيرشبلا نويعلا ةطساوب يفخلا سسجتلا ل

 روهمجلا اهيلع تفاهتي ىتلا ؛ةيسفنلا تارابتخالاو تايئاصحإلا 4
 دئاوف اهئارو نم ةيراكتحالا تاكرشلا ينمت امننيب عودخملا
 .اهئوض ىلع ةيلبقتسملا اهطوطخن عضتو .ةمهم تامولعمو

 ىلع درفلا ربجت يتلا ديربلا تاسسؤمو نيمأتلا تاكرشو كونبلا
 ف مدختتستل هتاقالعو هتورثو هتايح نع ةرفاو تامولعمب ءالدالا

 .اهملعي ال ضارغأ

 ىلع سسجتلاو تامولعملا ءاقتسا يف ةصصختم ةعونتم تاكرش
 غلابمب ر راعت وأ عابت مئاوق يف اهتليصح عضت تائيطاو دارقألا

 10 راجلا تاسس ؤملاو تاكرشلل ةظهاب

 نيحلصم» نومسي نمم ريثك سوباكلا اذه ةقيقح كردأ دقو

 نكنم .ل .اه :وهو مهدحأب رمألا لآ ىتح اكيرما يف «نييعامتجا
 :لوقي نأ ىلإ ١465 ةنس ىفوتملا

 دالبلا يف شيعلا نودجي اودوعي ١ سانلا ضعب نأ ودبي
 فعصلا اذه مهقيض الم دقو «اليحتسم هنوري مهنإ لب ًاغاستسم
 دصقت مهنم ةرئاث ةنحش ةلماح كرويوين نم ةعلقملا نفسلاو .ةيعوبسالا
 ءاهقيرط يف عقت يتلا ندملا نم اهريغو امورو خينويمو ندنلو سيراب

 .تاباصعلا اهمكحت ةلود اكريمأ :لثم رظناو .هركذ قباسلا باتكلل ةيسيئرلا لوصفلا رظنا (11)

 نضل



 ماثآلاو ىربكلا تانعللا نم اوبرهيل ناكم يأ يف مهضعب طحي ثيح

 .(«نطولا يف قاطت ال مهتايح تلعج يتلا ةعيطفلا

 : تاق كلذ «نكنم» للعي مث

 يدذيفنتلاو يعيرشتلا اهيحالسب ةدحتملا تايالولا ةموكح نإ»

 .«سفنلا يف زازئمشالا ريثت ةدسافو ءفك ريغ ةلهاج

 لك دض لمعت ةشاغ ةلفغم ةيروهمجلا يف لدعلا ةرازوف»

 اهيولسأ يف ةدحتملا تايالولل ةيجراخلا ةسايسلا» .«لدعو لوقعموهام

 ةودع وأ ةقيدص تناكأ ءاوس ىرخالا ممألا عم لوادتلا يف يداعلا

 . (ةلجخم ةركام ةغوارمو قافنو ءاير ةسايس يه

 مظعأ فلؤي نوؤشلا هذه لك ةلوبقب يكيرمالا بعشلا نإ»
 بعشلا اذه نإو . . .نيدبعتسملا نيريقحلا ءانبحلا عاعرلا نم ةعومجم
 .(موي لك ةراقحو ةلاذنو ابنج دادزيل

 دلي يأ يف هب عمسأ وأ ىرأ امم رثكأ انه يدلب ين دجأل ينإو»

 بلسلا لامعأ نم هل ةياهن ال ًابكوم ىرأ ؛ماعو صاخ نونج نم رخآ
 نوجملاو «قانعألا قئشو ةيراجتلا ةيصوصللاو «ةيموكحلا لايتحالاو
 لايتحالا لامعأو .ىعرشلا انزلاو سالتخالاو قوذلا ةلقو يتوهاللا

 ريغ مخض بكوم هنإ «فارسالاو ةيرخسلاو ةهالبلاو ةءاندلاو ةعونتمل
 ذوذشو ةأرج مظعأ اهذغتو اهكاردإ نكمي ةوق مظعأب يرجي لوقعم

 يف نويلامسأرلا باتك هلوقيام وه كلذ .0"26(قيدصتلا نع نيديعب

 نم ىلوألا ةلهولل ءرملا اهلاخي تافارتعا يهو / ةيلامسأر رداصم

 .ةيفشلبلا ةياعدلا عنص

 لك اهدباكي نأ دبال ًاضارعأ الإ سيل كئلوأ هركذام لكو

 . 1750-7551 : يكريمألا عمتجملا روطت (35)

 نلضلملا



 يذلا ءاقشلا هنإ «ةداملا ىلع بلاكتو هللا ركذ نع ضرعأ عمتجم

 ةراضحلا روشق عيطتست الو يويند ميعن الو يدام فرت هتدح فنخي ال

 نأ نم قدأو لاني نأ نم قمعأ هنأل هرتست نأ يعانصلا يقرلاو

 . لصأتسي
 وه هل مهماوقأ هيبنتو هكاردإ «برغلا ءالقع» عيطتسي ام ةياغو

 دنع نوفقي مث «مهيدل حورلا ىلع ةداملا نايغطو مهتراضح حرص رايبغا

 يه ريثأتلا ةفيعض تانكسم نع ديزي ال يذلا جالعلا نوفصي وأ كلذ

 ملو هللا نع عطقنا اذإ همدقي نأ دودحملا يرشبلا لقعلل .كميام ةياغ

 .هرونب ةءاضتسالا ضتري

 ليولا تاخرص نيحلاو نيحلا نيب نوقلطي نيذلل بتك ولو
 اوعضي نأو هقلخ يف هللا ةنس اوكردي نأ ةيبرغلا ةراضحلا ىلع روبثلاو
 مهط ىنأ نكلو ,اهلماكي ةروصلا تاريغتل ءاذلا نمكم ىلع ميهيديأ

 : يعويشلا قرشلا يف 9

 نإف ملاظملا نم هنوعظفتسيو برغلا ف نوثيغتسملا هددريام لك

 هذه يفف ,هفاعضأب لب هب جعت يديدحلا راتسلا لخاد ةعقاولا تاعمتجملا

 هللا ةداحم يف يللاغملا فرطتلا عم ةساعتلاو ءاقشلا بسانتي تاعمتجملا

 قلت نم ناسنالا هب هللا مركام لك ىلعو ناميالا ىلع ةحيرصلا برحلاو
 . كولسو

 ةبترم ىلإ سيل هب لوزنلاو ناسنإلا ةمارك نم طحلا نإ .
 يلهاجلا ماظنلا رهوج نم ءزج وه ءامصلا ةداملا ةلزنم ىلإ لب  ناويحلا

 امل ناك امو هتاططخمو هجيارب فادهأ نم دوصقم فدهو «يعويشلا
 .كلذك نوكت نأ الإ  وتعلاو رفكلا نم هيلع ىهام ىلع ىهو

 فلو



 مل يتلا رورشلاو ةيعويشلل ةماعلا ءىواسملا نع رظنلا ضغبو
 ةيحانلا نإف ءهقامعأ يف تلغلغت الإ ةايحلا يحانم نم ىحنم عدت
 لودلا يف بسنأو قيلأ نوكت نأ اهلا يغبني ناك ةصاخ ةيداصتقالا
 ةيعويشلا دوجول يخيراتلا رربملا نآل كلذو .برغلا يف اهنم ةيعويشلا
 امب ةيعويشلا تءاج اذإف ؛ةيلامسأرلا رورشلاو ملاظملا وه ًاقيبطتو ًاركف
 كلذف لاملا سأر تيغاوطو عاطقألا دايسأ ىلع نومحر تي سانلا لعجي

 «سانلا نيب ةيلايخ ةاواسمب يداني بهذم يف ضورفملا ناك
 ىلع نوكي نأ تاراكتحالاو تازايتمالاو تاقبطلاو ةقبطلاب ددنيو
 «تاقبطلا نيب قراوف اهلقأو ةاواسملا ىلإ ةيملاعلا مظنلا برقأ  لقألا
 عقاو نكلو .يضرألا سودرفلاب ةدوعوملا همالحأ ققحي مل نإ اذه
 نافويليم وه اهو .ةمداصملا لك ضرفلا اذه مداصي ةيعويشلا لودلا
 : (ةديدجلا ةقبطلا) هامسأ يذلا هباتك يف لوقي «وتيت» سيئرلا بئان ساليجد

 تازايتمالا ةبحاص ةديدجلا ةيعويشلا ةيطارقوريبلا ةقبطلا نإ»
 اهضارغأو اهبرآم قيقحتل ةادأو راتسك ةلودلا زاهج مدختست ةمخضلا
 نم رثكأ تسيل اهدجنس اننإف ةيكلملا ةساردل اندعام اذإو .ةصاخلا

 ةقبطلا حبر ديدحت ىلإ ءرملا هجتا ام اذإو «ةرطيسلا ةيرحو حبرلا قوقح
 ةيعويشلا لودلا نإف ةيرحلا كلت راطإ ينو .قوقحلا هذه لالخ نم
 ةقبط قلخو ,ةيكلملا لاكشأ نم ديدج لكش قلخ ىلإ ةياهلا يف هجتت
 .«ةديدج ةرمثتسم ةمكاح

 ةنامضلا امه مكحلا بيلاسأ يف باهرإلاو يعويشلا نايغطلا نإ»
 . «يسايسلا حرسملا ىلع زربت ةديدج ةقبط تازايتمال

 روتسدلا رودص عم 1915 ماع نيلاتس نلعأ نأ قبس دقل»
 اهيلع ءاضقلا مت دق ةرمثتسملا ةقبطلا نأ يتييفوسلا داحتالل ديدجلا

 ضنا



 ىوق ىلع ماتلا ءاضقلا يعويشلا ركسعملا يف مت دقل ةقيقحلا يفو « ًايئابن
 اهاوز عم نكلو ءروذجلا نم ًامامت تلصؤتسا يتلا ةينطولا ةيلامسأرلا

 خيراتلل قبسي مل ةديدج ةقبط يعويشلا عمتجملا بلص يف زربت تأدب

 . اليثم اه ىأر نأ

 ةيأ نم مكحلا يف ًاطلست رثكأ اهنأ ةقبطلا هذه تدكأ دقلو»

 هسفن تقولا يف تتبثأ مك خيداتا حرسم ىلع ترهظ ىرخأ ةقبط
 عمتجم يف ملظلا بيلاسأ ىتعأ سركت اهنأو ماهوألا مظعأ لمحت اهنأب

 .ديدج يقبط

 ءانبأ ىلع اهعيزوت رجي مل هنأ الإ ةيداملا تاردقملا ميمأت مت

 ءاضعأللو ةمكاحلا ةقبطلل ًابستكم ًاكلم تحبصأ 5 «بعشلا

 ءاضعألا زاح دقل» . (نييسايسلا نييطارقوريبلاو بزحلل نييدايقلا

 تديش اك تويبلاو نكاسملا لضفأ ىلع ةزاتمملا ةبخنلا دارفأ نم رابكلا

 بزحلا رس ءانمأ لصحو فايطصالا لزانمو ةصاخلا ءايحألا مه

 ىلع امإ ,بسحو ايلعلا ةطلسلا ىلع سيل يرسلا سيلوبلا ءاسؤرو
 ةمظعلاو ةبمألا رهاظم نم اهاوسو تارايسلا مخفأو نكاسملا لمجأ

 ىلع اوزاح دقف ةبترم مهنود نم ءاضعألا ةيقب امأ «تازايتمالاو

 .«ةيبزحلا مهزكارم عم ةبسانتم تازايتما

 ةديدجلا ةقبطلا هباشت خيراتلا يف ىرخأ ةقبط ةيأ كانه سيلو»

 يفو ءاهسفن نع اهعافد يف لمعلاو ركفلا ةدحوو .ءاهكسامت ةدحو يف

 نم اهترطيس تحت عقاو وهام لك ىلع ةضبقلا ماكحإ ىلع اهتردق
 .(ةقلطملا ةيدادبتسالا ةطلسلا ىتح ةيعامجلا ةيكلملا

 اهنأ الإ ةيزاوجربلا عشجو ةهارشب عتمتت ةديدجلا ةقبطلا هذه»

 ةقبطلا هذه نإف ىرخأ ةهج نمو ءاهلئاضف نم ةليضف ةيأ يوتحتال
 اهعباطبو (ةصاخلا اهرومأ صعب ف ةيطارقتسرالا ةقبطلا هبأشت

 مو



 اهلبنو اهتقر لاحم يف اهنع ةديعب لظت اهنكلو يلازعنالاو يدارفنالا
 .9"2(اهتيسورفو

 لمأ ةبيخب بيصأ يذلا «ديج هيردنأ» يسنرفلا بتاكلا امأ

 هباتك يف ثدحتيف يتييفوسلا داحتالل هترايز دعب ةيعويشلا يف ىمظع
 :لئاق يبدألا هبولسأب عقاولا اذه نع «يتبيفوسلا داحتالا نم ةدوعلا»

 هيف نطقأ تنك يذلا «بونيس» قدنف نع لوقأ اذام ...»

 ثيحب ءرخآ ءيش لك نم ىمسأو ىقرأ ناك دقل «موكوس» راوجب

 قدنفلا راوجب ناكو . . .اهمظعأو ابوروأ قدانف مخفأب الإ نراقيال
 بئارز ىلع لمتشت ةعرزملا تناكو ءاهرمثب هدمت ةيجذومت ةعرزم
 لئاسولاب ةأيهم اهلكو .جاجدلل تويبو ريزانخلاو رقبلاو ليخلل ةيجذومن
 افص تيأر ة ةعرزملا هذه دحن ىذ ذلا ربملا تربع اذ اذإ كنأ الإ ةثي دحلا

 ةتساس ةريغصلا هرجح نم ةرجح لك يف شيعي ةريقحلا شاشعألا نم
 .«ًايرهش ًاراجيإ نيلبور مهنم لك عفديو دارفأ ةعبرأ ةعبرم مادقأ

 نمو «يتييفوسلا لماعلل ةيرحلا بلجي مل ةيلامسأرلا ءافتخا نإ»
 ًاعبط لامعلا نإ ءاذه ملعت نأ ناكم لك يف ةلماعلا ةقبطلل يرورضلا
 نولغتسي كلذ عم مهنأ الإ نويلامسأرلا مهسألا ةلمح مهلغتسي دعي مل
 لامعلا دعي مل ثيحب ةيوتلم ةفرحنم ةيفخ قرطبو لالغتسالا عشبأ

 . موللا نوقلي نم ىلع نوملعي

 نإو ءرقفلا ىوتسم تحت نوشيعي ىمظعلا مهتيبلاغ نإ»
 نيزيمملا لامعلا بويج ءلم ىلع نيعت يتلا يه هذه ةليزلا مهروجأ
 ناسنإلا نإ ءعوضخلاو «فلرتلابو ةيصخشلا مادعناب نوزاتممي نيذلا
 مهتم لقأ مه نمي ةالابم مدع نم نأشلا يوذ لع هظحليام هعوري

 .ةيدوبعو للذت نم نوريخألا هرهظيام هعوري امك ًانأش

 .هكور مى ىلا ءاله ,84 8١. :روكذملا باتكلا نم تافطتقم (5)

 لل



 داحتالا يف ةيقبط تازايتما وأ تاقبط كانه دعت مل هنأب اًنمأ»
 دج مهددع نإ لب ءارقفلا مه اولاز ال ءارقفلا نأ الإ يتييفوسلا

 ل عون لإ ةديعلا هلك اذه قم نوكي ذأ فأي

 يف اهتكرت يلا ةريقحلا ةيزاوجربلا هبشت (ةلماعلا ةقبطلا ةيزاوجرب»

 بساور لك نأ كش الو اهضارعأ ىرأ اعف تأدب دقلو .يدلب

 ةعجاه تناك نإو نيريثكلا ىدل  ةروثلا مغر  ةدوجوم ةيزاوجربلا
 ش . ةدقار

 بلقلا رييغت نإف ءرهاظلا نم هحالصإ نكميال ناسنإلا ثإ»

 زئارغلا لك ىرأ امدنع قلقلا يدوارب كلذلو يرهوج رمأ هحالصإو
 .«يتييفوسلا داحتالا يف عيجدشتل يجيشتلاو ءارطالا ىقلت ةيزاوجربلا

 ققحتت م اهم اودان امللط يللا م ا | ةيروتاتكميد نأ مضراا

 ةيروتاتكد «رخآ عون نم ةيروتاتكد كلذ عم دوت هنأ الإ دعب

 يتييفوسلا لماعلا نإ «ةيتييفوسلا ةيطارقوريبلا» ةيدادبتسالا ةموكحلا

 ةيعامجلا هتعرزممب طوبرم يعارزلا لماعلاو ةعنصمب طوبرم سئابلا
 جبس يل لاا هامع كرت يف ركذ اذإ لماملا نإ . هتلجعب «نويسكأ» طابتراك
 لاح نسحأ ناكملا اذه ريغ يف نوكي نأ لمأي وأ روصتي ناك يصخش
 لجسملا فنصملا وهو هنإف رييغتلاب بحري هنأ درجمل وأ أوس لقأ وأ

 كرت نإ هنإ لب .ناكم يأ يف المع دجي الأ نم رطخ ىلع حبصي مظنملا
 نم ناك يذلا هنكسم نم مرحي ةنيدملا سفن يف ايقاب لظ ولو هعنصم

 رمخأ ناكم يأ يف هريغ دجن نأ بعصي يذلاو « لمعلا يف وه املاط هقح

 تماق اذإ امأ ...نكسملا اذه راجيإ مفدي ناك كلذ مم هنأ مغر
 نأ عيطتسي ال هنإف «بابسألا نم ببسل لماعلا لقنب اهسفن تاطلسلا

 ءاقبلا قف الو ديري ثيح ىلإ باهذلا ؛ ق رحاوه الف ؛لاقتنالا

 فلا ةيصخسل لأ هي اضصمو ةصاخأ هفطأو 339 تعمض ايس

 .7؟5--599 :ىره يذلا منصلاو (534)



 عشبلا عقاولا تبثت ةعطاقلا دهاوشلا نم ريثكلا كانه ناك اذإو

 ىلا ةعينشلا يسأملاو «ةيعويشلا ةيلهاجلا لظ يف ناسنالا هشيعي يذلا

 ءًأضيأ يمويلا هتوق يفو لب بسحف هحورو هركف يف سيل اه ضرعتي
 ىوتسم لا يف سوململا مدقتلا مهعوري ةيعويشلاب نيعودخملا ضعب نإف

 «مدقتلا اذهل ةبحاصملا ةرملا قئاقتما نع مهراصبأ يشغيف « يعانصلا

 حاجنل يقيقح ا سايقملا يه هتنينأمطو ناسنإلا ةداعس نأ وأ توسنيف

 ةقيقحلا هذهو غلب ام الاب يداملا جاتنالا سيلو بهذم وأ ةديقع يأ

 سيول يصصقلا بتاكلا وهو ةيعويشلا نع نيدترملا دحأ ابع فرتعي

 ىلع تاووليكلا لضفي ناك اهنيح هسفن نم رخسي يذلا «رشيف

 ءاشنالا تالاجم ضعب يف ةيعويشلا ةروثلا تازاجناب ًاعودمم ناسنالا

 تالاجملا يف يعويشلا قوفتلا نأ ىه ةيناثلا ةقيقحلاو :0*"2ريمعتلاو

 لاجملا نإو «برغلا اهيلإ لصو يتلا تايوتسملاب نروق اذإ ليكض ةيئدملا
 امو .ةصاخ ةفصب يبرحلا جاتنالا ناديم وه نويعويشلا هيف زرب يذلا

 هلعجت ةجردب هباهرإو بعشلا ىلع ةيديدحلا ةضبقلا ماكحإل الإ كلذ

 . يجراخ نوع يف عمط لكو صالخلا يف لمأ لك هنهذ نم درطي

 الولف نمثلاو ةيحضلا وه بعشلا نأو ءاهدحو ةدبتسملا ةمكاحلا

 .كلذ لك ققحت امل يرابجالا لمعلا تاركسعم

 : (ساليجد» لوقي

 ماظن نع ةمجانلا رئاسخلا ءاصحإ ةنكمملا رومألا نم ناك اذإ

 بعصلا نم هنإف يشاوملا يفو «ةيعارزلا ليصاحملا ِق ديدحلا ةيكلملا

 «نيذلا نيحالفلا نييالم ينو ةلماعلا ديلا يف رئاسخلا ءاصحإ ًادج

 .قباسلا ردصملا رظنا (58)

 سفن



 لمعلا تاركسعم يف لمعلا ىلع اوربجأو تالقتعملا يف اوجز
 ,9"2(يرابجالا

 «ةيعويشلاو ةيطارقميدلا :ةيرشبلا اماظن» باتك فلؤم نأ ريغ
 :لوقيف ةقيقحلا هذه برقت دق ًاماقرأ يطعي

 امدنعو ؛ةرخس لماع فلأ ١" ايسور يف ناك 1978 ماع يف»
 ةديدج تاعانص ءىشنيس هنأ تاونس سمخلا عورشم يف نيلاتس ررق
 ماع لح نأ امو .ةعرسب ءىلتق ةرخسلا تاركسعم تأدب ايسور يف
 اذه عفترا نمزلا رورمبو .ةرخسلا لامع نم نييالم ةسمخ اهيف ناك ىتحح 57
 ىلإ لسري نكي لو . . ًانويلم ةرشع ةسمخو نييالم ةرشع نيب حوا رتيام ىلا مقرلا
 نييقيقحلا ءادعألا ريغ رسمألا ةيادب يف ةرخسلا تاركسعم

 ليوحت مت ىتح ةليوط ةرتف يضمت دكت مل نكلو «ةيتييفوسلا ةموكحلل
 نوحبصي دق مهنأب روعشلا درجمل ةرخس لامع ىلإ سانلا نم ريبك ددع
 ةموكحلا نأ نع ٌكاضف اذهو «ةموكحلا ىلع ًارطخخ مايألا نم موي يف
 نأ نكميال ةيئان قطانم يف تاعورشم ذيفنتل لامع ىلإ تجاتحا
 .«مهرايتخاب نوبهذي الامع بذتجت

 بقع ةعرسب ةرخسلا تاركسعم تئشنأ ًاضيأ نيصلا يفو»
 لامع ددع ردق دقو 2.1449 ماع ةيلهألا برحلا يف ةيعويشلا راصتنا
 ةفاضالاب اذه .©ًانويلم نيرشع نم رثكأب ءارمحلا نيصلا يف ةرخسلا
 يف نماك ببسل كلذو .ًأيفاك ًارايعم سيل يعانصلا مدقتلا نأ ىلإ
 لبق نم ةبقارملل هعوضخ ناكمإ وهو .هتاذ يعانصلا لمعلا ةعيبط
 نأ ةلوهسب عيطتسيو لماع لك ةمهم فرعي يذلا يرسلا سيلوبلا
 لمعلا امأ :ًاقيقد ًاعيزوت عزوم لمعلا نأ ذإ .هريصقت فشتكي
 رهظت هيفف ةيلآلا ةبقارملا هذه لثل هعوضخ بعصي يذلا يعارزلا

 ,مل١ :ةديدجلا ةقبطلا 550
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 ًاجاتنإ ملاعلا لود رثكأ ةيرصيقلا ايسور تناك دقل :ءالجب ةقيقحلا

 اهلك ايوروأ دادمال يفكي «ايناركوأ» لثم اهنم ًاءزج نإ لب .حمقلل
 يدجتس يتييفوسلا داحتالا نأ دهشي يلاحلا عقاولا نكلو «ءاذغلاب

 انمث عفديو ( «ناكيرمألا نييلامسأرلا» ةديقعلا ءادعأ نم حمقلا

 هاا حاجن رادقمل يقيقحلا كحملا وه اذهو ؛ةبعصلا ةلمعلا
 . هيناوج ىقرأو مهأ هدعي يذلا يداصتقالا هبناج يف هلشف وأ يعويشلا

 يف ةيعامجلا عرازملا نع قئاقحلا ضعب «رشيف سيول» انل مدقيو

 :لوقيف ايسور

 نم اعراب ًاديدج ًاعون الإ تسيل ةيعامجلا عرازملا هذه نإ»
 لمعلا ىلع حالفلا ربجيو نيرشعلا نرقلا بساني ةيعامجلا ةيدوبعلا

 ةلاع هلعجيو «مهتازخوو نيراتخملا ةيرقلا يبعويش ضعب ةباقر “تحت
 .هلخخد مظعمو هتاناويحو هتالآو هروذب يف امئاد اهيلإ ًاجاتحو ةلودلا ىلع
 ةديعب ةفينع ةمواقم ةعارزلل ميمأتلا اذه ىقلي نأ يعيبطلا نم ناكو

 دقل ,ةمواقملا هذه ىلع ةموكحلا در ناك فيك اندهاش دقو ءىدملا

 ىلإ نيحالفلا ءاينغأ وأ «كالوكلا» نم فالآلا تاقمب تلسرأ

 ميطحتل يعامجلا يفنلا اذه فكي ملو «ةيعامجلا لمعلا تاركسعم

 لوخدلا ىلع نيحالفلا رابجال ةوقلا نولوٌؤسملا لمعتساو .. .ةيرقلا

 رهظت رمحألا شيحلا تادحو تناك ام ًاريثكو ,ةيهامجلا عرازملا هذه يف

 ناكسلا ىلإ اهرمأ ةردصم ءخوك ىلإ خوك نم لقتنتو ةيرقلا يف
 ايربيس ىلإ يفنلاب نوددهب نوحالفلا ناكو .ةيعامج ةعرزم ليكشتب
 هذبم .ةيدرفلا ةعارزلاب اوثبشت اذإ كالوكلا يف ثدح ايك ؛ناتسكرتلاو

 سورلا نيحالفلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا رشحت نأ نكمأ اهريغو لئاسولا

 نومديم وأ نوضراعي اولظ كلذ عم مهنكلو .ةيعامجلا عرازملا يف
 هذه ةموكحلا ربتعت نأ نآلا ىتح نولمأي اوناك دقف نواعتلا دوهجملا أه ةم كويل هيت نأ نألا هس ثاءلمأب |! ف 5 مم



 رومألا هذه تدأ دقو ءابنع لزانتت مث ةلشاف ةركف ةيعامجلا بانا

 نم نييالملا اهيف تام يتلا ١97١-1480 ةعاجم ىلإ ايناركوأ يف
 حرمت نمث ناك دقل ءاهيف نم عيمجي ترم ةيرقلا تناكف س سانلا

 , ة*0ايلاغ مهبصعتو ةفشالبلا

 :ديج هيردنأ لوقيو

 يهو ةيجذومنلا ةيعامجلا عرازملا ىدحإ ترز نأ ثدح دقلو
 ينتيلو ةددعتم ًاتويب تلخدو ءاهانغأو يتييفوسلا داحتالا عيان عدابأ نم
 هب سحي يذلا بيثكلا درطملا عابطنالا كلذ مكيلإ لقنأ نأ عيطتسأ
 دقل ,ًلماك ًامادعنا ةيدرفلا مادعنا رثأ نم «تويبلا هذه لخدي نم
 ميعزلل ةروصلا ( سفنو 5 ةحيبقلا ةحيبقلا ثاثألا عطق سفن اهنم لك يف ناك

 وأ فحت  يأل رثأ ىندأ كانه نكي ملف ءاذه ريغ ءيش الو (نيلاتس»
 سحأ امل ًايسان هتيب ريغ ًاتيب ناكسلا دحأ لخد ول أو ؛ةيصخخشش تاكلتم
 ,©70(فالتخلا وأ رييغت يأب

 ميلسلا رايعملاو ةيعويشلا قيبطتل ةحضاولا ةلثمألا
 نع لاضف «ةيرزملا ةيداصتتالا اهجئاتن يه كلتو ءاهيلع مكحلل
 نم ةرثاكلا ةرثكلا عوقو يف لثمتت يتلا ؛ةعيظفلا ةيسايسلا اهجئاتن
 مهتوقب نينوهرم ,ةيدادبتسالا ةموكحلا ةضبق يَ ًاديبع بعشلا

 ةيناملع» لصف يف قبس ايك .رطاخملاب فوفحملا مهنمأو يرورعغلا
 , (ةسايسلا

 يفتكدس اننأ الإ قبس ايف لوقلا لمصقت نأ انس يف نأ عمو
 يتوأ ثتاسنإ لك رصبو عب 5-5 ٠ علم ر صاعملا مقاول نأ ذإ ءلامحالا اذبع

 ىلع ىفخي امم قئاقحلا هذه كاردإ سيلو 2 ةفرعملا نم 3

 786م :ىره يذلا منصلا (58)

 ضن



 قرشلا يف سانلا ناهذأ نع بيغيو كاعف ىفخ يذلا نكلو ءريثكلا

 ءاقشلا اذه ردصمو يقيقح ا ةليبولا ءاودألا هذه رس وه ءءاوس برغلاو

 هنم عيطتسي الو ٍلهاجلا يبرغلا ملاعلا ىلع هيكف قبطي يذلا ميدتسملا

 .اصالخ



 ةسينكلا نيب عارصلا نم للصف يناثلا بابلا يف انضرع نأ قبس
 ضعبو ةيراضلا ةكرعملا كلتل ةضيرعلا ظوطخلا انحملو ملعلا نيبو
 رشع عساتلا نرقلا ىلإ يخيراتلا ضرعلا انب لصوو ةئيسلا اهجئاتن
 يف يقابلا قمرلا ىلع ةي ينيورادلا تزهجأ فيك رخآ لصف يف انيأر ثيح

 .اهميلاعتو ةسينكلا تايعدم ماطح

 هاجت رصاعملا ملعلا فقومل ضرعن نأ لبق قفوألا نم لمان

 ةباثمب وه ذإ يضاملا نرقلا يف فقوملا ىلع ةعيرس ةرظن يقلن نأ  نيدلا
 نيوكتا باتك فلؤم لواح لقو .نرقلا اذه يف مالت 4 ساسألا

 نيدلاو ملعلا نيب عازنلل ةماعلا ةروصلا لمي نأ «ثيدحلا لقعلا

 :زجوملا اذه ناكف كاذنآ

 ةلبنق راجفناو ةاروتلل يملعلا دقنلاو يكيناكيملا ملعلا ومغ نإ»

 ملعلاو ةينيدلا ديلاقتلا نيب فالخلا تزربأ م1869 ماع روطتلا
 . (ثيدحلا

 :الئاق لات عضوم يف كلذ لّصفو
 مده امك .تاداقتعالا نم ريثكلا لامها ىلإ يخيراتلا دقنلا ىدأ»

 تازجعملل مويه دقن لنمو .اهنم ربكأ ًارادقم ةهروذدب يكيناكيملا ملعلا

 قرخ يأب داقتعالا رارحألا نونيدتملا ضفر رشع نماثلا نرقلا يف

 ضف



 بابسأ جاتن نم اهنأب تازجعملا رابخأ اورسفو هماظنو يعيبطلا نوناقلل
 تاريسفتلا نأ مث .ةقارخلاو لايخلاو ةجاذسلاك ةيناسنا ةيعيبط

 يأ لامها ىلإ عيطلاب تدأ دق ملاعلا يضامل ةيجولويبلاو ةيجولويجلا

 .نيوكتلا رفس نم ىلوالا لوصفلا يف ةدراولا ثداوحلاب يرح داقتعا

 «هللا» نأب داقتعالا ديكأ لكشب رشع عساتلا نرقلا لمهأ ًاريخأو»
 رصع هروصت يذلا ةعاسلا عناص قلاخلا ىفتخا دقف .يملع أدبم

 .نوكلا لكشت ةيفيك نع ةيملعلاو ةيلقعلا تاريسفتلا مدقت عم ريونتلا

 ءارو قلاخ دوجوب نودقتعي اولازام سانلا نم نونيدتملا ناك اذإو

 ابنم رثكأ ةينيد سسأ ىلع كلذ نولعفي مهف ةليوطلا تايلمعلا هذه

 , 7(ةيملع

 ب رف يذلا  ًارهاظ  مساحلا رصنلاب نويداملا جهتبا امكو
 ا يئابنلا باحسنالاو «ناسنالا لصأ» ةكرعم يق“ ةسينكلا ىلع ملعلا

 مهنع نولقي ال ًاضيأ نويرظنلا ةفسالفلا ناك دقف عارصلا ةبلح نم

 نيب عارصلا يف هادم غلب يذلا نيقيرفلا رظن تاهجو يف فالخلا مغر

 ةفسلفلا نع هباتك يف «ديم رتنه» ريشي كلذ ىلإو .ةيلاثملاو ةيعقاولا

 ةقالعلا تناك لثم ىطسولا نورقلا نم ربكألا ءزحل

 يف ةيرحخلا فوسليفلل نأ يف صخلتت نيدلاو ةفسلفلا نيب ةيمسرلا

 هذه نوكت الأ ةطيرش هريكفت بع يحوي دق جيئاتن ةيأ ىلإ لوصولا

 .«سدقملا توهاللاو ى يحولا جيئاتن ع مع ةسصر راعتم جيئاتنلا

 0 دويقلا هذه نم ررحتلا نم نكمتت مل ةفسلفلا نأ اولا اولاو»

 متاذ ةيلاربيللا ةيطارقميدلا دالبلا يف ىتح نامزلا نم نينرق نم لقأ ذنم

 مانا هركذي تفو لكم ةنيحم تالاغ يق ثليستكا 5 يوما ل هذه كا ! لس
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 نمف ريرم حافك دعب بستكا دق لالقتسالا اذه ناك الو ءايحأ اولازام

 تايرحلا مهأ هنأ ىلع ةفسلفلاب نيلغتشملا ةعامج هيلإ رظنت نأ يقطنملا

 .©20«نمث يأب ظفحي هنأب ًاريدج هدعت نأو ةيندملا

 .ةجيتنلا ىه كلتو لاحلا وه كلذ . معت

 ةرماغ ةحرفو املالغأ نم قاتعلاو ةسينكلا دويق نم تالفنا

 سحأ دبع نم عقوتي اذامف اهتياصو نم صلمتلاو اهتضبق نم كاكفلاب
 نم رارفلاب ةيرحلا ميسن مش ريسأ وأ ؟هديس نع قبأ هنأل رفظلا ةوشنب

 يف ةيملعلاو ةيركفلا تاونقلا لك يف جوهأ رايت عفدنا دقل

 اذبم ةقالع هل وأ «نيد» همسا ءيش لك فرجي نأ ديري رايت ايوروا

 . هراثآ نم رثأ لك وحميو هتايمحوم نم ىحوم لك سمطيو مسالا

 ىلإ رايتلا اذبب عفدلا وه «]ركفلا رارححأ» نومسي نم ةياغ تناكو

 «يملعلا جينملا» هيليام كلذ نألال . ىصقأ ةعرسبو نكمأ ام مامألا
 لقعتلاب مستملا يعوضوملا رظنلا ىضتقم هنأل الو «ركفلا ةيرحو»

 داكت ال يذلا ةسينكلا دن روهتملا لعفلا در ةجيتن هنأل لب يورتلاو

 . مهروهظ يف ةسينكلا طايس راثآ اهبهلت ىتح فخت هتدح

 ةوطخ لك نأر نم «تيوك» هلاقام عقاو اوأرو سانلا فرع امكو

 ادب دقف 29(نيدلا مساب تبروح دق ةفرعملا نع ثحبلا يف مامألا ىلإ

 :(ده تياوه درفلا» هلاقام قادصم مه

 باوصلا ناكو الإ نيدلا اهيف ملعلا ضقان ةلأسم نمام»

 .2(2(نيدلا فيلح أطخلاو ملعلا بناجب

 ,# :ايتالكشمو اهعاونأ ةفسلفلا (9)

 .ص 1/9/5 :وكسنريلا .ةيرشبلا خيرات (*)

 لدي :نيدلاو ملعلا نيب ةلعتفملا ةوغحلا (4)

 نضل



 مئازحلا ةلسلس مهنيعأ مأب اوأر دقو كلذب نوقدصي ال مهلامو
 اهنايغط كلذ ىلإ فاضي ملعلا مامأ ةسينكلا اهب تينم يتلا ةقحالتملا
 اهققح ىتلا ةلهذملا تاريسيتلاو ةيملعلا تازجنملا لباقي يذلا ضيغبلا
 ْ :ةايحلا لئاسو يف ملعلا

 يسهو ةحطسم ضرألا نإ :ةسينكلا تلاق

 ةيورك اهنأ قينربوك لاقو  صالخلا ةيلمع لجأل - نوكلا زكرم
 !بيصم ملعلاو ةبذاك ةسينكلا نأ مهل تبثو ندا لوح رودتو

 ةنس ةيداع مايأ ةتس يف اقلخ ناسنألاو نوكلا نأ ةسينكلا تلاقو

 نييالملا تائمب ردقي نوكلارمع نأ «نيورادو ليل» لاقو .م .ق 5

 . ةلطبم ةسينكلا نأو قح ىلع اهبنأ تبثو نييالملاب ناسنالاو نينسلا نم

 ةضايرلا تايهدب تتبثأو ١ + 9 + ١ - ١ نإ ةسينكلا تلاقو

 نوكلا نأ وطسرأل ًاعبت  ةسينكلا تلاقو .# - كلذ عومجم نأ
 220نيعستلا ىلع ديزت هرصانع نأ ملعلا لاقو رصانع ةعبرأ نم نوكم

 .ةسينكلا تبذكو ملعلا قدصو

 نم ةاحوم بتك لئاسرلاو ليجانألاو ةاروتلا نأ ةسيئكلا تلاقو
 .نييعوضوم ها 0 عنص نم ابنأ نويخيراتلا داقنلا لاقو . هللا
 رمقلاو زبخلا نأ ةسينكلا تلاقو . . .اولاق ايف باوص ىلع مهنأ رهظو

 لقعلا لاقو « ةقيقح حيسملا دسجو مد ىلإ نالوحتي ينابرلا ءاشعلا قف

 .لاحملا دعبأ كلذ ةهيدبلاو ملعلاو

 تلاقو ةيماس ةليضفو رهطلل ةليسو ةينابهرلا نإ ةسينكلا تلاقو

 يرشبلا سنجلاب يضفتو ةعيبطلا مداصت اهنأ عامتجالاو سفنلا مولع
 .ققحملا كالهلا ىلإ

 .رصانع ٠١4 يلاوح ىلإ نآلا تلصو (6)

 نضر



 ةماقإب هتاوادم نكمي نيطايشلا نم ضرملا نإ ةسينكلا تلاقو
 تانئاك ضرملا ببس نأ بطلا لاقو .نابلصلاب حسمتلاو سادقل
 ةسينكلا تقفخأو «ةيواميكلا تارضحتسملاب اه ٌؤانفا نكمي ةقدلا ا

 . .هاودج تبثأو ملعلا حجن نيح يف

 نأ يداعلا لجرلا رودقم يف ةنزحم ةليوط ةلسلس اذكهو

 نأو باوص ىلع اًمئاد ملعلا نأ يه ةمساح ةجيتنب جرخيل اهضرعتسي
 ةمث سيل نأ هتملع دق ةسينكلا نأو اهيس ال .رارمتساب أطخ ىلع نيدلا
 نم ادب كلذ ءازإو ةسدقملا اهميلاعت الإ ًائيد ىمسي نأ قحتسي ءيش
 ررحتيل : مهاوسو ءايلعلا نم نيمقانلا تاوصأ ىملاعتت نأ ًادج يقطنملا
 . ميحجلا ىل ا 1 نيدلا ميل !اعت بهذتلو نيدلا دويق نم ملعلا

 عينم هنأ امك رونلا ردصم وهو مكحلاو قحلا هدو وه ماعلا 0 لا اا ل ؟يلاو ةىلا هلخو هه ملع

 .ريطاسأو تافارخو ٌه ةيعجحز و دومجمف نيدلا امأ ةيهافرلا

 !ملعلا قطئيلو نيدلا سرخيلف ةلأسم تضرع اذإو

 يف نوكلا رار ارسأو ةعيبطلا نيناوق اوجرختسيو ءاملعلا ثحبيل
 1 !نيدلا نع ًاديعب قلطلا ءاوهملا

 ةقالغ ال رسخا ء يسم ملسعلاو 2 يسسشت نسيدسلا

 عضخيلف رخآلل امهدحأ عاضخا نم دب ال ناك اذإو .داضتلا الإ اههنيب
 دولخلاو حورلاو تازجعملاو يحولاك نيدلا قئاقح لك قبطتلو نيدلا

 !ديألا ىلإ طقستلف الإو تاربتخملاو لماعملا لخاد

 هبراجتو هثاحبأ نمضيف ملعلا لجر ءىطخي نأ رذجلا رذلاو

 يف نيدلا تاريسفت نم ًائيش محقي وأ نيدلا لجر تاحلطصم نم ًائيش

 يأو ةيملعلا حورلل داسفإ كلذ نأل ةعيبطلا رهاظمل هتاريسفت بلص

 . !داسفإ

 يصخش معفادب نيدلا نم اثيش دقتعي نأ ملعلا لجرل زاج اذإو 7 3 000 8 امم أ هدأ ط1 هلم ااذأ ع

 قفا



 بابلاب كرتي» نأ لمعملا لخدي نيح  ورتوب ربع امك ل هيلع نإف

 . 0(هجورخ دنع اهديعتسيو ةينيدلا هتادقتعم

 يذلا ربكألا لماعلا ناك ةسينكلا فقوم نأ نيبتن اذه لالش نمو

 نم لماكلا للحتلاو ملعلا لبق نم نيدلل ةسرشلا ةوادعلا ىلإ ىضفأ

 . هتارث ؤمو 7
 لماع وهو هرزاؤيو لماعلا اذه دفري رخآ لماع كانه نأ ىلع

 يف رقتسمو .اهتاذ ةيبوروالا ةيلهاجلا ةيسفنلا ةعيبط نم عبان يلخاد

 دجوي مل نإو ىتح حضاو رثأب موقي نأ هناكمإبو اهروعش ال وأ اهروعش
 .ةسينكلا فقوم ِق لثمتملا ىجراخلا لماعلا

 >7 ةيبوروالا ةيسفنلا يف يثولاو ينيدلا ثرالا نأ كلذ

 ىلع ... ةفرعملاو ملعلاب قلعتي ايف  نيقولخملاو هلالا نيب ةقالعلا

 0 لهجلا نضرب ملا .راض سفانتو مدت عارص

 عقو ول ةيهولالا ماقم ىلع هسفاني نأ ةيشخ ةليسو ةيأب دبألا ىلإ هليهجت

 نيعتسيو ىتش لئاسو كلسي ناسنإلاو ملعلا رون نم ءيش هدي يف

 نم اعيش هراوسأ ءارو نم فطتخو هلالا لفغتسي يكل ةدع طئاسوب

 1 .قالطنالاو ررحتلا نم هنكمي ملعلا

 مالسسسلا ةسيلع «مدآ ةصق» هلثمتف ينيدسلا ثرأإلا امأ

 ذعأو» :قيتعلا دهعلا نسم نيوكتلا رفس اهاور امك

 برلا رمأو اهسرغيو اهحلفيل ندع ةنج يف هلعجو ناسنالا هلالا برلا

 ريخلا ةفرعم ةرجش امأ لكأت ةنجلا رجش عيمج نم ًالئاق ناسنالا هلالا
 8 تناكو» .«توم تومت اهنم لكأت موي كنإف .اهنم لكأت الف رشلاو
 ايقبأ :ةأرملل ت تلاقف هلالا برلا هعنص يذلا ةيربلا ناويح عيمج ليحأ
 ةنجلا نم :ةيحلل ةأرملا تلاقف ؟ةنحلا رجش عيمج نم الكأت ال هللا لاق

 ابنم الكأت ال هللا لاقف ةنحلا ل طسو يف يتلا ةرجشلا رمث امأو لكأت

 797 :ورترب ليما :ةرصاعملا ةفسلفلا يف نيدلاو ملعلا 5(4)

 سفن



 امكنأ ملاع هللا امنإ !!اتومت نل :ةأرملل ةيحلا تلاقف .اتومت اليك هاسمت الو

 .رشلاو ريخلا ينراع ةحلاك ناريصتو |يكنيعأ حتفنت اهنم نالكأت موي يف

 ةينم ةرجشلا نأو نويعلل ةيهشو لكأملل ةبيط ةرجشلا نأ ةأرملا تأرو

 لكاف .اهعم ًاضيأ اهلعب تطعأو تلكأو اهرمث نم تذحأف لقعلا

 اهلل اعنصو نيتلا قرو نم اطاخف نانايرع اهبنأ (ملعف !اهبنيعأ تحتفناف
 فرعي ءانم دحاوك .راص دق مدأ اذوه :هلالا برلا لاقو» .«رزأم

 لكأيو اضيأ ةايحلا ةرجش نم ليخأيف هلي كمي هلعل نآلاو رشلاو ريثا

 .«ندع ةنج نم هلالا برلا هجرخأف رهدلا ىلإ ايحيف
 ةيقيرغإلا ةروطسمآلا هل جذومت ريخف ينثولا ثرإلا امأو

 : ةريهشلا

 هئيد تاعارصلا تناكو ًاعيمج - - سانلاو ةحلآلا هر وم سويز»

 ةوادع « سوتيمو ربا هلالا نيو ةئيب ناكو رارمتساب بشنت ةحلآلا تيد

 هليكشت نم ىهتنا امدنعو نيطلا نم ناسنالا سوتيمورب قلخف .ًاضيأ
 يرشبلا سننلا ىلع سويز دقحو «انيثأ» ةهلإلا حورلا هيف تخيفن

 يتلا رانلا نم مهنأمرحب مهالتباو ايندلا يف ريخ لك نم مهئامرح دصقو

 وأ ءامسلا نم رانلا قرس سوتيمو رب نكلو .ناسنالل ًادج ةيرورض يه

 ملع امك ةدادحجلا| ةصاخو فرعحلاو رانلا هلأ سوتسيافيه عنصم سس

 سني كلذ ناسنألا ملعت املف ربكألا هلالا ًايدحتم فرحلاو نونفلا رشيلا

 ةصرفلا نيحتي ماودلا ىلع لظ هنكل هكالها ىلع هتردقم نم سويز

 حبصيف هدودح زواجتي اليك همامأ ةفرعمل صرف ليلقتو هنم ماقتنالل

 , 7ألا
 اوذبن دق برغلا ءاملع نأ لماعلا اذه ةميق نم طحي الو اذه

 ةيبدأو ةيخيرات اياضق تحبصأو ًايداقتعا ًاناهإ ريطاسألاو نيدلاب ناميالا
 تاداقتعالا عيمج دقفي دق ناسنالا نأ سفنلا ملع ين روهشملا نم هنإف»

 .ةيناسنإلا ثارت ةلسلس 6 ج ؛قيرغالا ريطاسا ًالثم رظنا (9)

 فرغت



 يف ةصاخلا تافارخلا ضعب لظت اهنيب هتلوفط ءانثأ امقلت ىتلا ةينيدلا

 , ©2؛ناسنالا كلذ راودأ عيمج يف ٍلقع ليلعت لك ىدحتت اهتوق

 رفظ لك نأب لصأتم روعش ةيبوروالا ةيسفنلا يف خسر اذكه

 فشك لكو هلالا ةدارإل ةميزه وه امنإ ةفرعملاو ملعلا لاجم يف ناسنالل

 حبصأ كلذلو .روظحملا هزنك سس باصتغاو ةقرسص وه انإ هل نس

 ةأرهق هرهقتو نأ لب بسحف هلالا دويق نم ررحتت نأ سيل اهينامأ زعأ

 يأ ف مدقت يأ زارخحإ كنق !«ءاملعلا» ىدل عئاشلا لامعتسالا ابسسحم

 تضفرو رتيبوجو سويز ةدابع نع ابوروا تلخت نأ دعب ىتحو .ناديم

 رهق» ةينمألا هذه تلظ (ةعيبطلا) ةدابع ةقنتعم ةسينكلا هلا ةدابع

 . اهمالحأ مظعأ «(ةعيبطلا

 وكسنويلا هتردصأ يذلا «ةيرشبلا خيرات باتك لوقبي

 نأ يضاملا يف تاعمتجملا مظعم يف ةماعلا ةركفلا تناك»

 ءازإو «ريغتي ال وحن ىلع ناسنالا ةايح ف رثؤت ةطاسبب ةدوجوم ةعيبطلا

 نأ هيلع ناك لب هتاجايتحال ًأريثك اهعوطي نأ لواحي مل ةمراعلا ابتوق
 ذخأ دق نيرشعلا نرقلا ناسنا نكلو اهمئاليام قفو هسفن 0-0

 , ؟*عةرطخلا 5-5 رهقي نأو

 :هوردصأ باتك يف تايفوسلا ءايلعلا نم ةبخن لوقيو
 ماظنب .اهيناوق بتكت يهف . اهرارسأب جربتالا موتك ةعيبطلا»

 . ةنيتم تانازخ يف ًاديعب اهءافخاو اهقلغ مكحت مث ضماخ يرفش

 .59 :قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا :دسأ دمحم (8)

 5س وأ :؟5/5 ق١

 ضربت



 هذه نم نيثحابلا يطعت الف ًارسق الإ اهرارسأ نع فشكتال يهو
 .1(2”)(طقف ةقيقحلل لئادب الإ نايحسألا نم ريثك يف رارسألا

 بذكت تناك ةعيبطلا نأ ًايضيأ «نيورادد لوقب انركذي' اذهو

 , 232هتادهاشم لالخ ًارارم هيلع

 ليمجلا هلالا يأ .ةعيبطلا ىلإ ءاملعلا ةرظن يه هذه تناك اذإو

 مهترظنب كلاب |مف .ةسينكلا هلا ةوطس نم ًابره هناضحأ ىلإ اورف يذلا
 هلا هنأ الإ  هقالطا دنع مهناهذأ ىلإ ردابتي ال يذلا .ىلاعت هللا ىلإ

 همرحو يرشبلا سنجلا ليهجت دمعتي يذلا دوقحلا يغاطلا ةسينكلا

 هللا مسا ركذ نوضفري مهنأ دح ىلإ ولغلا مهب بهذ دقل ؟ . ةفرعملا نم
 .طقف كربتلل ناك ول ىتح هيف وأ يملع ثحب يأ ىلع

 قئاقح جاتنتسا ىلإ هرظنو هلقع هداق ًاينيدال ًاذاع نأ ضرفنلو

 هللا نإ : ةلئاق ظقيتست نأ الإ اهلايح هترطف كلمت مل ةلهذم رارسأو ةعئار

 ضماغ ىمعأ ىمسم يأ ىلإ هبسنن نأ غئاس ريغو اذه عنص يذلا وه

 ركفلا رارحأ» فقوم نوكي اذامف خلا ...ةفداصملاو ةعيبطلاك

 ؟ .هنم (نييملعلا

 :«يون يد تنوكيل» لوقي

 انملاع نوكل قلقلا نم ءيشب نودحلملاو نويردأ اللا رعشي الد

 رهظيو» هللا ضارتفا نودب همهف نكمي ال يحلا (يوضعلا) ىضحملا

 ريسيلا رزنلا الإ امنع نوفرعي ال يتلا ةيعيبطلا رصانعلا ضعبب مهناميإ
 ًاديبع مهضعب لظ دقو .كلذب نورعشي مهو « يقع ال ناميا رهظمب

 رشن دعب اهتيقلت ةلاسر يف كلذ ىلع ناهربلا يل ادب دقو ةجذاس ةيظفلل

 ةملك نع تضعتسا يننأل موللا دشأ اهيحاص يل هجحوي يتافلؤم دحأ

 ,؟6 :ناسنإلاو يجراخلا ءاضفلا (4ه)

 .149 :جدرفب .ب .أ.و يملعلا ثحبلا نق (11)

 ناين



 نأ بجي يتلا «هللا» ةملكب هرظن يف ةيضرم يهو «؛ةفداصملل داضم»

 يف دراولا ىضارتعالا لديو» .«اهلامعتسا عنميو مجاعمل نم خسنت

 ىطسولا نورقلا يف رشتنملا حماستلا مدع نأ ىلع ةروكذملا ةلاسرلا

 عتمتي ال علاطلا نسحلو .يناثلا ركسعملا ىلإ لقتنا هنأ عم تميىل
 مساب هينطاوم ىلع ةينايبصلا هتاداقتعا ضرفل ةيفاكلا ةطلسلاب يلصارم
 ىلإ نورظني «ركفلا رارحأ» ضعب نأ نم ًاضيأ تبنتلا نكميو لقعلا
 ,237(نييروتاتكيدلا ةرظن هبشت ةرظن ةيرحلا

 ىلإ نيثحابلا وعدي يذلا نأ «يملعلا جبنملا» راصنأ ىأر نيحو
 ةقد نم نوكلا يف هنوريام وه ةينوكلا لاعفألا ةبسنو هللاب ناميالا

 امم ًادوصقم ًافدهو ةددحم ةياغ هل نأ ىلع حوضوب لدت ناقتاو ةمكحو
 ةلوليحلل لبسلا ىدجأ نع اوثحب كلذ اوأر امل هللاب ناميالا معدي

 مكحتملا بصعتملا لوقلا الإ اودجي ملف ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا نود
 ثحبلا نف يئاني كلذب لوقلا نأو .لصأ ةياغ هل سيل دوجولا نأب
 نأ بهي ءايلعلا نإ» :ًلئاق كلذ نع مهضعب ربع دقو .يملعلا
 ببسلا نع لاؤسلا نإ .ببسلا نع ال «ةيفيكلا» نع اولءاستي

 ءايشألا ميمصت ءارو القاع ًاضرغ كانه نأ ينعي
 تاسياغف وحن لاعفألا هجوت ةيعيبط قوف لماوغ نأو

 ملعلا اهضفري رظن ةهجو يهو «ةيئاغلا» رظنلا ةهجو يه هذهو . ةنيعم
 دقو ةيعيبطلا رهاوظلا عيمج لمع ةقيرط مهف يف دهاجي يذلا يلاحلا
 ردقي ال ةديس ةيئاغلا نإ» :الئاق ةرم تاذ كلذ ىلإ هكورب نوف راشأ

 رهظي نأ لجخي وهف كلذ عمو اهنودب ايحي نأ يجولويب ملاع يأ
 .2379(سانلا مامأ اهتبحصب

 نيدلا ءادعأ باهرا غلبو ةرطفلا ةمداصم تغلب دحلا اذه ىلإ

 . 7990/1018 :ناسنإلا ريصم (1؟)

 .١1ه 1١17 : يملعلا ثحبلا نف (1)



 ةطلسلا تناك يذلا هسفن رودلاب موقي يونعم باهرا وهو اهرياسي نمل
 عراضي يذلا يركفلا مهتايغط ركفلا رارحإل نأ امك .هسرامت ةيتونهكلا
 هل لعف در اشن امنإ وهو كلذك نوكيا فيكو .ةسينكلا نايغط
 ,هفنأ مغر نو ناسنالا نم ْؤي نأ ةوقلاب ةسينكلا صضرفت نيحف

 اهنيب قرفلاو هفنأ مغر ًادحلم ناسنالا نوكي نأ الزم بجوي كلذك

 طقف ماغرإلا ردصم وه
 َ : سميتج ميلو لوقي

 كانه :ًالئاق مويلا يداني يعضولا بهذملا لاجر ضعب لازي الد

 لكو هريغ هلإ لك ضاقنأ نيب هتمظعو هلالج يف فقي سدقم دحاو هلإ
 نأ :وهو دحاو لوقو دحاو رمأ الإ هل سيلو ةيملعلا ةقيقحلا وهو نثو
 ,2'©يهلإب اونمؤت نأ مكل سيل

 مسيطتسي ال قزأم يف يملعلا ثحابلا جرحي امدنعو
 لصأو ةايحلا ةأشن ةلأسم يف اك «هللا» :لوقي نأ الإ هعم

 دعيو كلذب حرصيف ة ةرطفلاو لقعلا رياسيأ ؟منصي اذامف اهناثمأو ثوكلا

 يملعلا جبنملا ةعباتم يف ًارصقمو ٍيملعلا ثحببلا فولساب كغ هسفن

 ؟ًايئابخ ةلأسملا نع فقوتي مأ . ميلسلا

 مامأ اوعضوو ةلضعملا لح ىلإ اوقبس دق ارحلا ركفلا داور نإ

 ىلإ يدؤت اهنأ نيدقتعم .رم اهالحأ بيلاسأ نيب ًارايخ ثحابلا
 :اهنم يملعلا جيملاب لالخخا نود دوصقملا

 نوكي نأ هقح ام ىلإ هدانساو مزاللا لعفلا ةغيص لامعتسا - ١

 دنع (زنيج سميج» ١ بولسا يف ًايلج كلذ رهظيو . لصألا يف ًالوعفم

 بحسلاب ةاطغم ضرألا» :لوقي وهف ىلوألا ةايحلا ةأشن نع هثيدح
 ةدش مغر ةتباث ةرارحلا ةجرد لعجمو سمشلا ءوض ذافنب حمسي لكشب

 . . اليل دربلا

 .358 :نيدلاو لقعلا (04)

 انفي



 يذلا ءاملا راخب عم ءاوحلا يف دوجوملا نوبركلا ديسكأ يناث دحتا

 م . سمشلا ةطساوب ةراجلا عيبانيلا دحأ نم ثعبن

 هذه تصتما «ةيتاردياوبرك داوم نم نوكتي ماله كلذ نم أشن

 . . .رداشنلا تابكرم ضعب نم نيجورتينلاةداملا

 عقوف فحز نأ فداصو «نويشريبلا» وهو ضرتفم نئاك لوأ أشن

 تاناويحلا ىندأ وهو «نوزوتوربلا» ىلإ نئاكلا اذه لوحت

 :«نيرابوا» لوقكو«('*ةدوجوملا

 ةجيتن ةيوضعلاريغ ةداملا روطت نم ضرألا ىلع ةايحلا تأشنو»

 20 «ةيئاميكلا تالعافتلا نم ةلسلسل

 ىلإ انرشأ يذلا دوبعملا كلذ (ةعيبطلا» ةملك لامعتسا  ؟

 ةعيبطلا» نيوراد نع ةروهشملا ةرابعلاك كلذو .ًاقياس ههيلأت فورظ

 .«قلخلا ىلع اهتردقل دحالو ءيش لك قلخت

 : (ريثألا ةيرظن بحاص) لكيه لوقكو
 عيمج ثادحال ةبولطملا ىوقلا لك ىلع اهتاذ يف يوتحت ةعيبطلا»

 اقبط لوحتلاب ضعب نم اهضعب أشني عاونألاو اهيف دوجولا روص
 يف ءيشالف . . .هديدحت نآلا ذنم ناكمالا يف بيترتل ًاعبتو نيناوقل
 ومسي ءيشاالو ةعيبطلا ىلع مدقت ءيش الو ةعيبطلاب رسفي ال ةعيبطلا

 يعيبطلا باختنالا ةصاخبو اهنيناوق فرعي نم دنع ةعيبطلاف .اهيلع
 .225يلاهسفن تقلخ يتلا اهتاذ يه روطتلاو

 541-355 ملاعلا خيرات 06(

 .19/4/5 :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس (15)

 1١8-1١5. :(ورتوب ليما) :ةرصاعملا ةفسلفلا يف نيدلاو ملعلا (9)

 شكل



 هب تألتما يذلا وهو ًالامعتسا بيلاسألا رثكأ بولسالا اذهو
 . تايوتسملا ةفاك ىلع ةيساردلا جهاذملا هرثؤتو «ةيملعلا» بتكلا

 ةبسن نم صلختلل لوهجملل ينبملا لعفلا ةغيص لامعتسا

 :«يلسكه نايلوج» لوق يف ابك كلذو :ام لعاف ىلإ لعفلا

 نكمي يتلاو ةفلتخملا فورظلا نم امل رصح ال تاعومجم دجوت»

 ناسنالا اهب قلخن يتلا ةنقتملا ةقيرطلا» :هلوقو ٠ (ةايحلا اهعم مءالتت نأ

 ,238هتكيبل ةبسنلاب حوضوب طقف كردت نأ نكمي يعيبطلا هبيكرتو

 ريغ تافصب نروكتام هبشأ يه ىيخأ تاللامعتسا س 5

 داضم» :(نوتكندأ» هقلطأ يذلا جالطصالا لث ٠ ىلاعت هلل ةحيحص

 .ريبذتلاو ةمكحلا وه اهل داضملا نأ مولعمو !(5١(ةفداصملل

 ينلا ةديحولا ةلكشملا يه ةايحلا لصأ ةلضعم تسيلو اذه
 طبختلل ةراثإ لكاشملا رثكأ هد اهنكلو 41 رارحألا نيركفملا» هجاوت

 ىأي يذلا ينيداللا جينملل ًاجذوف حلصت يهو .مهنيب بارطضالاو
 . ةدماجلا هتيلآ عم مظتنت ال ةيدام ريغ ةوق ةيآب ميلستلا

 ةيرظن يه رشع عسمأتلا نرقلا يف ةدئاسلا ةيرظنلا تناك دقف

 نويدامللا لظو .هوديؤمو «زيساغا» اهب رهتشا يتلا «يتاذلا دلوتلا»

 ترابغا ىح يمال قلخلاب نيلئاقلا لباقم يف دانعو رارصإب اهم نيثبشتم

 تاداشملا نم ةلسلس دعب «روتساب» دي ىلع اهمئاعد تضوقتو

 .9'2ةعئار ةصق فلؤت براجتلاو

 ٌكايلهم ًاجيسن الإ ممتروع هب نورتسيام ةدحالملا دجي مل ذئنيح

 . 880-894 :ةايافشو هرارسا ملعلا (048)
 .الإ :ناسنإلا ريصم (19)

 .تنانوك .ب . سميج : ملعلا خيرات يف ةمساح فقاوم هروتساب» لصف رظنا (70)

 نرخ



 لاثمأ ارتلجنا نم ةيرظنلا لاطبأ رهشأ ناكو «ةفداصملا ةيرظن» هومسأ

 تايرظنلا عسوأ ًايلاح لازت الو  «لسر دنادترب» و«زنيج سميج
 .اكريمأ يف ايسال نيرصاعملا ءايحألا ءاملع نيب اراشتنا

 اهلعجام ماهفتسالا تامالع نم تراثأ ةيرظنلا هذه نكلو

 ملاعلا عاطتسا ىتح اهل ةداضملا ثوحبلا تلاوتو .ريهشتلاو دقنلل ةضرع

 يف ةيضاق ةبرض اهيلا ددسي نأ «ىج نيجوا لراش» ريهشلا يرسيوسلا

 اهيف ءارم ال ىتلا ةيضايرلا بيلاسألاب تبثأ دقف .نرقلا اذه فصتنم
 نكمي يذلا نوكلا مجح نأو قالطالا ىلع ةيملع ريغ ةيرظنلا هذه نأ
 مجح نم ربكأ وه ةفداصملا قيرطب ةايحلا نم ةجرد ىندأ هيف أشنت نأ

 اهبنع ريبعتلا نكميال ماقرأب (نياتشنيآ تربلأ» ريدقت بسح اننوك

 . ظافلألاب
 .220(ةيئوض ةنس 5 سأ ٠١ - اهرطق فصن ةرك)

 نأ ضورفملا ناكو . اجرح دشأ ديدج قزأم يف نويداملا عقو كلذبو

 بصحتلاو رورغلا نكل . يحلإلا قلخلا وهو قيقحلا لامتحالا ىلإ اولقتني
 ةسناي تالواحم عم يتاذلا دلوتلا ةيرظنب لوقلا ىلإ ةيناث ةرم نوسكتني مهلعج

 مهغاميإ ةجيتن هيف نوعقي يذلا ضقانتلا نم جورخلل ةديدج تاريسفتو

 .سمألاب هنالطب تبث امب مويلا

 ءايلع رابك نم امهدحأ نيلجر سكتنملا ريكفتلا اذهل الثم ذخأتلو
 .ةيتيفوسلا ةيملعلا ةيميداكألا سيئر رخآلاو . برغلا يف ةايحلا

 ةيرظن نع ثيدحلا يف بهسأ دقو «دلاو جروج» وهف لوألا امأ

 :لوقيل داع هنكل اهرايبخاو اهتفابت ةصق يف لوقلا لصفو يتاذلا دلوتلا

 :ناميالل وعدي ملعلا كلذك رظناو 58-55 :ناسنإلا ربصم رظنا .ًارفص م اهمامأ ٠١ يأ (91)

 .ءايلعلا نم ةعومجم ؛ملعلا رصع يف ىلجتي هللاو نوسيروم سيرك

 نامل



 لثمت ةصقلا هذه ءايحألا ملع يف نيئدتبملا ىلإ لقنن نحنو»
 رقت كلذ سكع ةقيقحلا يف لثمت يهو .داقتعإلا ىلع لقعلا راصتنإ

 اهل 0 رخآلا ليدبلاو يتاذلا دلوتلا يف داقتعإلا يه ةبئاصلا ةرظنلاف

 .ًايساسأو ًاديرف ًاثدح دعي يذلا ةعيبطلل قراخملا قلخلا يف داقتعإلا وه
 نيلغتشملا نم نوريثك ربتعا دقف ببسلا اذهلو امل ثلاث ليدب دجوي الو

 نم نإو .ةيفسلف ةرورضك يتاذلا دلوتلا ةديقع ىضم نرق ذنم مولعلاب

 .اهريدقت تدقف ةرورضلا هذه نأ ًايلاح يفسلفلا انزجع ضارعأ

 مهرودص جلثأ دق ءايحألا ملعب نيلغتشملا ثدحأ نأ مغربو»

 ةديقعلا لبقتل دادعتسا ىلع اوسيل مهنإف يتاذلا دلوتلا ةديقع رايمنإ

 عسيمج اودقف دقف مث نمو «صاخلا قلخلا يهو اه ةليدبلا

 . !تالامتحإلا

 نأ ىوس مولعلاب لغتشملا مامأ رايتخإ ةمث سيل هنأ دقتعأل ينإود

 اهيف ٍصضراعتلا ودبيو «ياذلا دلوتلا ضرف قيرط نع ةايحلا لصأ مهفتي

 يف ًايئاقلت ثعبت ةيلا تايضعملا نأ داقتعإلا يف طقف ًاقباس هانيدبأ

 عون ةفلتخم ةلكشم ةهجاوم نم انل دب الف مث نمو ةيلاحلا فورظلا
 يف ةفلتخملا فورظلا يف ًايئاقلت تانئاكلا ثعبت نأ نكمي فيك يهوام
 , 2" 9(ةردقملا هذه ءادبإ نع كلذ دعب زجعتو ةرباغ ةرتف

 ةيح ةدام لمعملا يف جتني نأ ملعلا عاطتسا ول هنأر دلاو ىأرو

 يتاذلا ءوشنلا ةلضعم نإف (9.0.58.) ةدام يهو ًابيكرت داوملا طسبأ نم

 .ةيملعلا ةقيقحلا ةجرد ىلإ ةيضرفلا يقترتسو ل

 كلذ لوح ةميقع ثوحب يف هسفن دهجأ نأ دعبو .. .ًاريخأو
 للعيو هسفن يني ليخأ لب ةدشر ىلإ بشي مل هنكلو ةرارمب ةزجعب فرتعا

 214 :هاياقخخو هرارسأ ملعلا 23275

7 



 نكلو ًايملع نكمم يتاذلا ءوشنلا نأب براجتلا هذه جئاتن ىلإ نيعلطتملا

 :لوقي وهف !بكوكلا اذه

 لك اندقف اننأ هانعم سيلف هانمتنام قيقحت نع انرجع اذإ»

 اذه ريغ يف ىرخأ ةرسص لواحت فوسم ةيرشبلا انتلالسف 42 ىبش

 , 0"2(ناكملا

 هفلك دقف («نيرابوأ» رخآلا دهاشلا عم ترركت اهسفن ةجيتنلاو

 معديل ةداملا نم ًايئاقلت تأشن ةايحلا نأب ًايملع تبثي نأ «نيلاتس»
 ءاضضعأو نيرابوأ ىضمأ للعفو .ةلودلل ةيمسرلا ةديقعلا كلذب
 ةنس يف هنأ الإ .ةيدجم ريغ ةبئاد تالواحم يف ًاماع 95 ١ هتييداكأ

 :لاق 6

 ديؤي ًاثيدح ةيتيفوسلا ايجولويبلا مولع هتققح يذلا حاجنلا نإو
 انكم سيل ةيعانص قرطب ةطيسب ةيح تانئاك قلخ ةلأسم نأب «دعولا»

 هنيع رقت نأ ىل ابق نيلاتس تامو دعولا اذه نوبقرتي ن انلا لظو

 ءىجافي مل كرويوينب راحبلل يلودلا رمتؤملا يف 1983 ةنس يفو هقيقحتب

 :هلوقب ءايلعلا نيرابوأ

 ريغ داوم نم ةايحلا ديلوتل تيرجأ ىتلا تالواحملا عيمج نإ»

 .2(2«لشفلاب تعءاب دق لمعملا ينوأ ةيعيبط فورظ تحت ءاوس ةيوضع

 لب « يهلإلا قلخلاب نمؤيو هيغ نع وعري ملف ةبيخلا مم نم مران

 ةلواحملا نوكت نأ طرشب ةايحلا ديلوت ناكمإلا يف نأب رخأ ادعو دعو

 .مو8 :قباسلا ردصملا (2؟)

 14٠١. /؟ :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس 4(؟4)

 نحر



 دعت مل ةيلاحلا ضرألا فورظ نأل ًارظن كلذو ضرألا ريغ بكوك ىلع
 , "92«كلذل ةأيهم

 ةيرظنب نمؤي نأ ءرملا ىلع نإ» :!نيملعلا نيذه مالك ىنعمو
 دكأتلا بغرو اهتحص يف كشلا هرواس اذإف ,هفنأ مغر يتاذلا دلوتلا

 يف ءاضف ةلحرب مايقلل دعتسيو هتعتمأ مزحي نأ آلإ هيلع اف كلذ نم
 دنع ضرألا فورظ هفورظ هباشت ًابكرك فداصي ىتح نوكلا قامعأ
 موقتو ةمداقلا لايجألا تأت ىتح رظتني وأ .اهيلع ىلوألا ةايحلا ءوشن

 ةيرظن ىهلإلا قلخلا ةيرظن نأ ًامامت هيدل دكأتيس ذئنيحو .ةلحرلا هذبب
 .1!//١٠٠ةحيحص ةيملع ةيرظن يتاذلا دلوتلا ةيرظن نأو ةيعجر

 نييرقبعلا نيملاعلا نهذ نع تباغ ىربك ةقيقح كانه نأ ىلع

 داوملا نم لمعملا يف ةيح ةدام ريضحت  ًاضرف  اعاطتساول اههنأ يهو
 يتاذلا ءوشنلا وأ ةفداصملا نم ًائيش نأ الاق امل ةيوضعلا ريغ
 اندوهج ةجيتن كلذ نأ جحبتب نالوقيس لب اهأشنأ يذلا وه ةعيبطلا وأ

 .ةبئادلا انثوحب ةرمثو

 يذلا بولسألا ىلع ءوضلا يقلت ةايحلا لصأ ةلأسم لعلو
 ناديم يف نوينيداللا نوثحابلا هقبطي يذلا جبملاو نويداملا هجهتني
 درجتلاو خالسنإلا هعابتأ ىلع ضرفي يذلا جهنملا وهو ثحبلاو ميلعتلا

 . ةرطفلا اهل تفتهو ملعلا اهديأ امهم نيدلا تايحوم نم ىحوم لك نع

 باكترا ىلإ كلذ مهب ىدأ نإو هللاب ناميإلا نم بورهلا ىلإ مهئجليو
 .ةضيرعلا ةيملعلا ميماقلأب قيلت ال تاقامح

 فلاحتلا ضفري ةماع ابوروأ يف نيرشعلا نرقلا ملع ناك اذإو
 أوسأو ًافرطت دشأ ًاعضو يديدحلا راتسلا لخاد ملعلل نإف نيدلا عم

 .89 :ىوح ديعس  هلالج لج هللا :رظنا (58)
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 يطارقميدلا برغلا ءاملع هيف عفري يذلا تقولا يفف . . .ًامادختسا
 ملعلا» راعش نوعفري تيفوسلا ءايلعلا دجن 7 ملعلا» راعش

 حرص دقو .«بزحلل ملعلا» نولوقي ةحارص رثكأ تاقوأ ينو «ةديقعلل
 :للئاق ايسور ءايلع دحأ

 ددني ذخأو .«يقبط ملع «يزح ملع وه امنإ يتيفوسلا ملعلا»

 هتّيلكو ملعلا ةيلود نع لاقيام نأ ًانلعم تاراعشلا نم كلذ ادع امي

 .اهبهاذم الل نوغوصي نمو ةيزاوجربلا ةقبطلا همدختست غراف مالك

 :1459 ةنس ةيتيفوسلا مولعلا ةيميداكأ سيئر لوقيو

 ذنم ةلودلا ةايح يف الخد يتيفوسلا ملعلاك ةيتيفوسلا ءايزيفلا نإ»
 لك ءافيتسال اذه اندلب ةمدخ ىلإ امهارق لك اهجوو ديعب نمز
 . يعويش عمتجم ءانبل ةمزاللا تاجاحلا

 ةيداملا نم ملاعلا قنتعاام ىلع اهلمع ينبت ةيعويشلا ءايزيفلاو»
 فيلات يهو نيلاتسو نينيل فيلات اهرمأ نم عفر يتلا كلت ةيقطنملا

 . "”2واهبنم حورب اهيف ةيرقبعلا ايهتدمأ

 نأ  بجع اهرمأ لكو  ةيعويشلا ءايلع رمأ يف بيجعلاو
 نم فشك يأ جرخي نأ لاحملا نمف .ًافلس مهل ةفورعم مهثوحب جئاتن
 يأ مداصي وأ يعومشلا بزحلا مه اهمسر يتلا ةرئادلا نع مهفوشك
 لصوام ىصقأ نأ نم مغرلاب ةيملعلا زلجنأو سكرام ءارآ نم يأر
 لك يف يلاحلا ىوتسملاب نروق اذإ ًاثيش ٍيواسي ال مولع نم امههرصع هيلإ

 تيرجأ يتلا تاليدعتلاو تاحيقنتلا 3 كلذ نم ىنثتسي الو . نيدايملا

 . نيلاتسو نينيل لي ىلع ًايمسر

 ريهشتو دقن طحم لازي الو ناك ىمعألا دومجلا اذه نإف كلذلو

 .1450 4 : ملعلا خيرات يف ةمساح ففقاوم :هلبق امووه (95)

 ؟



 . يديدحلا راتسلا جراخ اوناك نم اهيس ال نييعويشلا نيركفملا نم ريثك
 ةرم ةيركفلا ةيدوبعلا نم عونلا اذه «يدوراغ هيجور» ىمس دقو

 : يدوراغ لوقي (ةيتوهاللا راكفألا» ةرمو (ةيدقتعملا»

 .- انيلع ضرفت نأ نود ىتح سامح قف انلبق اذكعو»

 نيرشع يف اهلك ةزكرم ةينيلاتسلا هذه تناكو ةينيلاتسلا ةيدقتعملاب
 ايكو ؛ةيفسلفلا ةمكحلا بتك ةصالخ مضت اهنأ ضرتفي ةفطاخ ةحفص
 كملعت ىرخأو «عومد الب ةينيتاللا» كملعت (بتك) كانه تناك

 يف ةفسلفلا مضت تاحفصلا هذه تناك «كحضت تنأو ةينانويلا»
 :سورد ةثالث يفو عيمجلا لوانتم

 ةيداملا ءىدابم (ايجولوطنألا) ةماعلا رومألا يف :لوألا سردلا

 . ةثالعلا
 .ةعيرألا ةيلدحلا نيناوق :قطنملا يف :ناثلا سردلا

 عارصل سمخلا لحارملا : خيراتلا ةفسلف يف :ثلاثلا سردلا

 , تاقبطلا

 نكي مل ريكفتلا نم بولسألا اذه هيلع رطيس يذلا دهعلا لاوطو
 هدنع نأ معزي ("9(يوصردم» رذه لب .ةيسكرام ةفسلف نم كانه

 ىلإ ةايحللا ملع نم اهتعيبط فرعي نأ نود رومألا لك ىلع باوجلا
 ,(2«عءايميكلاو ةعارزلاب ًارورم لامجلا ةفسلف

 حدكلا مهيلع ببي ةنيعم جئاتن ءارلعلا ىلع ضرفي نيلاتس ناكو
 حوضوم نأ ايك .ةايحلا لصأ ةلأسم يف قبس ابك ًايملع اهتابثإل بئادلا
 رككنت ةيسكراملا ةديقحلاف .ةغلابلا ةيرخيسلا ريثي امم ربتعي ةثارولا نينارق

 ةثارولا ءابلع همعزيام رثألا نم ةيئارولا لمارعلل نوكي نأ ةدشب

 .ةيبوررألا ىطسولا نورقلا ةفسلف ىه ةيسردملا ةفسلفلا ع”

 ,ا"ه 74 :نيرشعلا نرقلا ةيسكرام 478)



 يداصتقالا لماعلا ةميق فعضي كلذ نأل .برغلا يف نييزاوجروبلا

 ريبعت بسح نيلاتس نإف كلذل اهرظن يف ءيش لك وه يذلا يئيبلا

 نأ بجي ةيعيبطلا ةثارولا نيناوق نأب ًارارق ردصأ ىتح ىدامت دق ؛ («لسر»

 تالقان ايالخلا ىلع نإو هيلع تناك امل ةرياغم ًادعاصف نآلا نم ريصت

 يعجرلا سقلا كلذلال ةيتيفوسلا تارارقلل عاصنت نأ ةئارولا

 ,29(2!لدنمو

 ىعويشلا بزحلل قباسلا وضعلا  رلتسُك رثرأ حضوأ دقو

 ىلإ مههراجت مهدوقت نيذلا تيفوسلا ءايلعلا ال ضرعتي يتلا يسأملا ب

 ًاتحب ًايملع مهلمع لاجم ناك امهم ةيمسرلا بزحلا ةسايسل ةرياغم جئاتن

 ناميإلا نم ءيش ىلإ هثحب هلصوي نمي كلاب ايف .ءايزيفلاو ءايميكلاك
 ْ 1 ؟نيدلا وأ هللاب

 هل عفشيالو .ًاعدار ًاءازجج ىقلتيس يقشلا اذه لثم نإ

 ."””يعويشلا بريا ةمدخ يف هرمع ينس نم هاضمأ ام

 ثحبلاو ملعلا يف ينيداللا جملا ةعيبط نإ لوقن نأ عيطتسنو

 انيب ةثوروم ةيخيرات لماوعو ةيسفن عفاود يلامسأرلا برغلا يف اهضرفت

 سيلوبلل ةيباهرإلا ةوقلا كلذ ىلإ ةفاضإلاب  قرشلا يف اهضرفت
 . يرسلا

 . يضاملا نرقلا يف ةثارولا نوناق فشتكم وه لدنمو 05# -.ه : ةداملاو لقعلا (98)

 .ًادعاصق : ملعلا خيرات يف ةمساح فقاوم كلذكو الا :ىره يذلا منصلا رظنأ 2١

 نذل



 لصفلا رثأ

 رصاعملا عمتجملا ي نيدلاو ملعلا نيب

 ريطاسأو ةسينكلا تافارخن ىلع ثيدحلا ملعلا رصتنا امدنع

 طابنتسالا قرطو ٍثحبلا بيلاسأ مدهو ةيبوروألا ىطسولا نورقلا

 لك يف ةيناسنإلل اريبك ارصن بير الب كلذ ناك ةيديلقتلا ةيسردملا
 .رونلاو ةفرعملا ملاع يف ًاديدج ًاحتفو ناكم

 امل عشبلا لالغتسإلا ماكر تحت ايفتخا حتفلاو رصنلا اذه نكل
 هتاذ نيدلا ىلع ءاضقلل مدختسا ةفرعملا يف مدقت نم ناسنإلا هزجنأ

 :(ملعلا» مسإب هسسأ كدو

 اهنأ ىلع ةفارخلا نيبو ملعلا نيب ةيخيراتلا ةكرعملا تروص دقل

 ةيدبأ ةوادع تلعتفا كلذل ةجيتنو .ملعلاو نيدلا نيب ةيقيقح ةكرعم

 نوكي نأ نكميالو قالطإلا ىلع راجش اههنيب بشني مل نيمصخ نيب

 .قالطإإلا ىلع يوس عضو يف ماصخ اههنيب

 نيروتوملا نم  نومادهلاو نوضرغملا حجن دقف رمألا ناكام ًايأو
 اذه قالتخا يف  نيصبرتملا يرشبلا سنجلا ءادعأو ةسينكلا نايغطب

 ملعلا ناديم نم نيدلا مقر قئاقح تحزمسزو دكتلا ماسهصتلا

 امل ةقالع ال ةقلغم ةرئاد ِق اطيشتم هلمع سراي ملعلا لظو .ثحبلاو



 تناك اذامف ىلعأ لثمو ىمسأ ةياغ ىلإ فدهت الو قلخ وأ نيدب
 . ؟ةجيتنلا

 مهنأ .. .رطاخ بيط نع نودقتعي ملعلل نيبستنملا ضعب نإ
 نم نيدلا ىلع مهقافشإ نإو نيدلا نع ملعلا لزعب ًاعنص اونسحأ دق
 يهو ءامبنيب ماتلا لصفلاب ةادانملا ىلإ مهعفد يذلا وه ملعلا ةهجاوم
 .كلذك نيدلا ىلإ نيبستنملا ضعب ىدل ةيغصم اناذا دجت ىوعد

 قوف ىوعدلا هذه بذكي ابوروأ يف سوسحملا عقاولا نكلو
 .هيلع صرحلا ىلع لدت امم رثكأ نيدلاب لهجلا نع منت لصألا يف اهنأ

 نرقلا يف هاجتالا اذه ًادقان لاق نيح قح ىلع «ورتوب» ناك دقلو
 : يضاملا

 نم هلام ىلع هلمعو هتيافك رصقي نأ نيدلا الو ملعلا فرعي مل»

 ترسف دقف (هلل هلل امو رصيقل رصيقل ام طعأ» ةيراحلا ةمكحلا امأ حيسف ناديم

 نأش امل سيل ناسنإلا يف ةينيدلا تاكلملا نأ ىلعال تقولا كلذ يف
 امه ناملاع اهسفن ءايشألا يف دجوي هنأ ىلع لب «2>طقف ةيملعلا هتاكلمب
 نأ اهدحأل سيلو ىنمزلا ناديملو يىحورلا ناديملا .ةداملاو ةركفلا

 اذإ ضرفلا اذه نكلو .هرجولا نم هجو يأب رخآلا نأش يف لخدتي
 اذه سكع نوكي داكي لب ةعقاولا ةقيقحلا وه سيلف ًاميرم ًاقيفوت ناك

 .20(عقاولا ىه)

 نم ىهو يربك ةطلغ اوبكترا دق هاجتالا اذه باحصأ نإ

 سفنلا نأ مهمهوتب كلذو  ةرصاعملا ةيلهاجلل ةيسيئرلا تاطلغلا
 هترئاد اهنم ءزج لكل نوكي نأ نكميو ةئرجتلا لبقت ةيرشبلا

 لكشب داحلإلا ىشف نأ لصفلا اذه رامث لوأ ناك دقل .ةصاخلا

 . ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم ةضوفرم ةرابحلا لظت ريسفتلا اذه ىلع ىتحح (1)

 ا :نيدلاو ملعلا 250



 هتاروصت تشثتجاو نيدلا مئاعد تضوقو . لايثم هل خيراتلا فرعي م

 ةحيصتلا ًايلمع ايوروأ تقبطو ةفرعملاو ملعلا مس اب ةيقالخألا هتاءاحمإو

 عمتجملا هب موقي لمع مظعأ ميلعتلا» نأ يهو لكيه اهادسأ يتلا

 , 27(نايدألا نم صلختلا يف بغري يذلا

 تاساردلاو ثوحبلا كلذكو ةيميلعتلا جهانملا تدرج نأ ناكف

 ضقانتلا عضوو .ةتحب ةيناملع تحبصأو ينيد ىنعم لك نم ةماعلا

 ةمصو عم هللاب ناميإلا نيب بعص رايخ مامأ فقثملا ٌباشلا يسفنلا
 تراتعناو ركفلا ةيرحو رونتلاب نورقملا داحلإلا نيبو دومجلاو ةيعجرلا
 عم ًايشقو نينمؤملاب ةقصلملا مهتلا نم ًارارف داحلإلا ةقحاسلا ةيبلغألا
 :دوج لوقي .(ةيرصعلاو روطتلا» يمس ام

 ممدعأ نم يراعم نم ةتسا نم رثكأ دعأ نأ عيطتسأ ال اع لأ ذل

 ةثم نم رثكأ ةلوهسب دعأ ن أ عيطتسأ نيح يف ةيحيسملاو حيسملاب نينمؤم

 . .انيدتم افقنم دجت نأ ردانلا نم حبصأ . . . نيدحلملا يفراعم نم

00 

 ٍٍق ف نينغاطلا نم بلغألا يف مه ةسينكلا ىلإ نوبهذي نيذلا حبصأ
 يأ) رشعلا ىلع نوديزي ال كلذ عم مهو تافقثملا ريغ ءاسنلا وأ نسلا

 .(20(ايناطيرب ناكس نم

 نرقلا يف مهتما ىلإ سانلا ةرظن» هوبتاك هامسأام لوحو
 ةمظنم هتردصأيذلا «ةيرشبلا خيرات» وفلؤم بتك «نيرشعلا
 :وكسنويلا

 تلح دق رشع عساتلا نرقلا يف نتوين ملع تاينيقي نأ عم»

 يتلا قطانملا يف ملعلا لغلغت داز دقف «نيقياللاو ةيملعلا ةيبسنلا اهل

 مهف ىلإ ءايميكلاو ايجولويبلا باحصأ هنا نيح نيدلا اهلتحم ناك

 .1184 :قباسلا ردصملا ()

 1١. :نيدلاو ملحلا نيب ةلعتفملا ةوفحلا (4)
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 لوح ةديدج تافشتكم ىلإ كلفلا ءالع لصو نيححو ةايحلا ةعيبط

 راوغأ يف سفنلا ءاملع لغلغت نيحو .هلبقتسمو لمتحملا ملاعلا لوصأ
 ديازت ىدأ نيحو «!نيدتلا ةقطنم اوفشتكاو روعشلا هبشو تالاعفنإلا

 رثؤم ًاينيد مئالم ريغ عمتجم دوجو ىلإ رارمتساب ةيعانصلا ندملا مجح
 . ماعلا ناكس نم ديازتم ددع يف

 فراعملا ترشن نويعويشلا اهيلع رطيسي يتلا قطانملا يفو

 ةينيدسلا دئاقعلا ةبراحمل ةليسو نوكتل عمتجملاو ملاعلا نع ةيملعلا

 لالغتسالل راتس اهنأ ىلع ةينيدلا تاسسؤملا ىلإ رظني حسصأو

 .©0(ثيدحلا عمتجملا يف هل ناكم ال يذلا يزاوجروبلا

 تثدح اهسفن ىبيرجتلا ىملعلا لاجملا يقف تثدح ىتلا ةجيتنلاو

 هداقتعاب اهسفن ةطلغلا يف «تراكيد» عقو دقف ةيرظنلا ةفسلفلا لاحم يف
 لوحتس  اهتفسلف ددحي نأ لواح امك  نيدلاو ملعلا نيب ةيئانثلا نأ

 هلاجم يف ةيرحلا ملعلاو نيدلا نم لكل حيتتو ةيحيسملا رايهنا نود

 :ةثيدحلا ةفسلفلا لوقت نأ ىلإ رمألا لآ نكلو .صاخلا

 هنأب .. .ىنيدلا فقوم فالخ ىلع فوسليفلا فقوم زيمتي»

 ثيح نم اهرسأب هللا ةلأسم نأ ىري وهف صلاخ رظنو درجت فقوم
 ةفسلفلاف .ًامامت ةحوتفم ةلأسم ىهأعم هتعيبط ثيح نمو هدوجو
 يقيزيفاتيملا ركفملاو اهنم بارتقإلا نكميال «ةسدقم ًارومأ» فرعتال
 رعشي ام ىلع ديزي عوشخب ىمسالا نئاكلا موهفمل هتحلاعم دنع رعشي ال

 نهذ اهلل رامي يتلا ىوصقلا لئاسملا كلت نم ىرخأ ةلأسم ةيأ ءازإ هب

 .ناسنإلا

 ناديم دوجو سفن نأ ةفسلفلا سراد هملعتيام لوأ نم نأو
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 يف انقح ىلع فقوتي «هتلالد هل ًايلقع ًاطاشن هفصوب اذه ةفسلفلا

 ماظن وأ طاشن وأ نوناق وأ ةميق يأ وأ روصت يأ وأ ةركف ةيأ ةشقانم

 «حازملا ليبس ىلع ًانايحأ لاقي اكو ةيرشبلا ةبرجتلا قاطن يف لخاد
 جردم لخدم مامأ هدامتعا قاروأ مدقي نأ يغبني» هسفن هللا ىتحف

 , 0(ةفسلفلا

 ةفلاس ةلكشملل دادتمإ عقاولا يف يه ىرخأ ةلكشم كانهو

 دقف قبس امك ًايجبنم «نويملعلا اهانبت يتلا ةيئاغلا يفن» يهو ركذلا

 هذه ىلع مهدوجو نأ مهنم أوعمسي نأ سانلا فلأ ىتح اهقاطن اودم

 ليوطلا ءىطبلا روطتلا ريس هب فذق لب فدهالو هل ةياغال ضرألا

 ةفسلفلا ءوض قف ناسنإلا» نأ لكيه يأر بسح وأ ,ًاقافتاو ةفدص

 تانئاكلا ةلسلس يف ةقلح لب «.هتياغو نوكلا زكرم نوكي نل ةيملعلا

 زايتما سيلو «ناديدلاب كامسألا وأ تايرقفاللاب ناديدلا لصتت ابك

 ىلع تايرقفلا هب تزاتما يذلا يئانثتسالا مدقتلا نم ةلاح ٍ ناسنإلا
 . 9 «ماعلا روطتلا. لالخ اهسنج عاونأ

 يتلا ةيناسنإلا ميقلاو قالخألا ىلع رثألا أوسأب كلذ داع دقو

 يف تجرخو ضرألا ىلع اودجو ذنم اهب نيظفتحم ناسنإلا ونب لظ
 اهبارضأو ةيدوجولاو ةيوضوفلاو ةيمدعلاو ةيثبعلاب تنمآ لايجأ ابوروأ
 نم ةيغاط ةبيرغ ةجوم تمعو ةهئاتلا ةثباعلا تافسلفلا لاكشأ نم

 حبصأو اهتداج يف ريسلا نم بورهلا ةلواحمو ةايحلاب قيضلاو مربتلا

 سانلا نم ريثكل ىربكلا ةياغلا وه كلذ يف ريكفتلا نم صلختلا
 .فهرملا ساسحإلا ووذ اميسال

 نيذللا فخسلاو ءضقانتلا نم ءارهلا اذه يف ام ىفخي الو .8 :اهتالكشمو اهعاونأ ةفسلفلا (3)

 .ةحقرلا ةأرحلاو بذاكلا رورغلا الإ ايف يعاد ال

 1١8, :نيدلاو ملعلا ةفز



 |مهردصم نونيبتسي نوداكي ال رعذو قلقب سانلا ةايح تصخغنتو

 املك ًاراعس دادزت عابضلاو ةريخلا نم ةماود مهم فصعت تذخأو

 ىندأ دوحجحو نع ةمكحو ًاقده ديزيال ايندلا هله قف مهدوجو نأ اوركذت

 . تارشحلا طحأو ناديدلا

 تدقفو هسفنب درفلا ناهتسا نأ ا جتن امم كلذ نع جتنو

 لب .ًافولأم ًارمأ ةددعتملا هلئاسوب راحتنالا حبضأف اهتميقو اهانعم هتايح

 ىلوألا ةجردلاب دمتعت ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرابملاو تاقباسملا تحبصأ
 فنعلا رظانم ترئاتساو لاوهألا يف سفنلاب جزلاو ةرطاخملا ىلع

 .مالعإلا لئاسو يف مأ ةعيبطلا ىلع تناكأ ءاوس سانلا مامتهاب

 لعو ةعورملا يسأملا هذه نيقفشملا نيثحابلا نم ريثك جض دقو

 فلأ يذلا ىون يد تنوكيل هذيملتو ليراك سسكيلاروتكدلا مهسأر

 ف هلاوقأ ضعب هذهو «ناسنإلا ريصم» ريهشلا هباتك عوضوم ا اذه لوح

 : هتمدقم

 نرقلا فصتنم نم ءادتبا ةراضحلا نم ةيداملا ةهبحلا وف ناكو

 قلقلا نم 2 يشب تورظتني مهلعجو رشبلا مامتها راثأ دق رشع عساتلا

 مامتهإلل يناكلا تقولا مهل قبي ملف ةزجعم نم دغلا هنع ضخمتي ام

 تافاشتكالا تبقاعت دقو ؛ةيناسنإلا لكاشملا ينعأ ةيقيقتللا لكاشملاب

 ترهبف 1938 ةنس ىلإ 188٠ ةنس ذنم عاطقنا نودب ةشهدملا ةعئارلا

 مهتسنأو لافطألا لوقع كريسلا نم دهشم لوأ رهبي اك سانلا لوقع
 فرصو عئاولا زاد ميسا دهشلا اذه 0 برشلاو لكألا

 اند



 ناك يذلا مارتحإلا ًايجيردت لوحتي نأ يعيبطلا نم ناكو»
 ريخست يف اوحلفأ نيذلا كئلوأ ىلإ .مهاوس نود ةنهكلا هب رثأتسي

 فسأللايو ةيداملا ترشتنا اذكهو اهرارسأ ضعب فشكو ةعيبطلا ىوق

 .«ًاضيأ بعشلا نيب لب بسحف ءايلعلا نيب سيل

 مرح ءاكذلا نأ نع صخألا ىلع جتان يرصعلا قلقلا نإ

 سسأ دهملا يف لازي ال ملع مساب ضوق نأب هدوجول رربم لك ناسنإلا
 ريشتو داهجلا ىنعم ةيدرفلا ةايحلا يطعت مويلا ىتح تلظ يتلا ميلاعتلا

 . «نايدألا يهو هغولب بجي ماس فده ىلإ

 ناسنإلا رابتعاو ةيقلخلا ةيعبتلا ناركنو ةدارإلا ةيرح ناركن نإ»
 نع زيمتت نأ لق ةيح ةدام نم ًاءزجو ةيوايميك ةيئايزيف ةدحو درحم
 لك قنخو يقلخلا ناسنإلا توم ىلإ ءاّتح يدؤي اذه لك . ةايحلا

 نهوملا بيهرلا روعشلا كلذ ىلإ يدؤيو هيف لمأ لكو ةيناحور
 . لماكلا نالطبلاب

 ةدرجملا ةركفلا دوجو وه ناسنإك ناسنإلا زيميام نأ عقاولاو»

 اهدوجو ةقيقحو ءابب رخفي امنإف رخف نإ وهو هيف ةيحورلا ةيقلخلاو

 لصحيال ةميق دسجلا يطعت يتلا يهو دسجلا دوجو ةقيقح نع لقتال
 ال ا , (اهنودب اهيلع

 ًافلس هيلإ راشملا «ةيرشبلا خيرات» وفلؤم بتك ىرخأ ةهج نمو
 ةلزلز بابسأ نم تناك دق ةعيبطلا ىلع ناسنإلا ةرطيس نإ» :نولوقي
 بتك امب ًايضار ناك ناسنإلا نأ كلذ «ةيناسنإلا ةايحل ةياغب قلعتي |هيف هنيقي
 هنأب رعشي ناكف هللا دنع نم ايلع ةيقالخأ نيناوقب ددحي هريصم نأبو هل
 اذكهو .ةميركلا قالخألا ىده ىلع راس وه اذإ ًايماس ًاضرغ مدخي
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 ًاساسحإ هاطعأ دق ةعيبطلا ةهجاوم يف ناسنالا ناكم عافترا نأ ىرن

 مادختسا نسحلا ةيقالخألا طباوضلا هحنمي مل هنكلو ةصاخلا هتوقب ًاريبك

 ءاطحأب هعم يتأي كديدج ٍءارتخا وأ فاشتكا لك ناك الو . ةوقلا هذه

 تحتف دق امنأكو ىربك االامآ ناسنالا تباتنا دقف ناسنالاب قدحت ةريبك

 اهروهظب ترهظ نكلو .لاب ىلع هل رطخم نكي م ًاديدج ًاسودرف هل

 ريمدتلا ضارغأل ًادمع اهمادختسا ةيناكمإ ريسغ  ةريثك راطخأ

 . بازرخلاو

 نأ مأ ؟ةياغ امل مهتايح له ىرت :نولءاستي سانلا ذخخأ دقو»

 قلقلا اهؤاكذ ةكرحلا ىلإ اهعفدي .رصبتالب مامألا ىلإ ريست امنإ ةيرشبلا
 نم هتوخإ وحن ناسنإلا تابجاو يهامو ؟لاح ىلع رقتسيال يذلا

 ىلإ ناسنالا يدبت نأ عيطتست يطتست ت يتلا ةيقالخألا ءىدابملا يهام ؟رشبلا

 مادختسا عم عيطتسي فك فيك ةديدجلا هتاردقم مادختسال لبسلا ريخ

 .(©2(؟رشبلا ريخ ىلإ يدؤملا ليبسلا راتخي نأ تاردقلا هذه

 كلذ نيدلا. نع ملعلا لصفل كلذك  ةئيسلا راثآلا نم ناكو

 قلعتي اهيف ًاصوصخ ءاملع نومسي نم هيف عقو يذلا ج جعزملا طبختلا

 .اهراوغأ ربسي نأ ًادرفنم يرشبلا كاردإلا عيطتسيال يتلا نوؤشلاب

 يأ لعجت ةجرد ىلإ نوكلا ةأشن لوح تايرظنلا تددعت ًالثمف

 لقأ اهيف رظنلا تاهجوف كلذ عمي ءاهلك اهيف كشي اهيلع علطم

 هتالاعفناو ناسنالا كولسو ةيرشبلا سفنلاب قلعتي ايف اهنم ًافالتخا

 ةيسفنلا سرادملا تارشع مويلا 0 يفف هتدارإو هتيرحو هروعشو

 ءًاصاخ أ اريسفت ناسنالا رسفي اهنم لك «ةيفسلفلا تاهاجتالا تائمو

 ةيليلحتلا كلذ لع دهاوش يفكير 0 رظن ةهجو نم هحلاعيو

 .خلإ ...و .. .ةيتامجاربلاو ةيدوجولاو ةيثبعلاو ةيحورلاو ةيكولسلاو



 ةيعامتجالا تاساردلاو ثوحبلاب قلعتي ايف نأشلا كلذكو

 نم ىصحيالام اهتمت يوضني ةريبكلا سرادملا نم تارشع كانهف
 ةفرطتملا ةيعامتجالا ةسردملا :اهرهشأ نمو ًانأش لقألا تاهاجتالا
 ةيوضعلا ةسردملاو «درات ليئاربج» ةيسفنلا ةسردملاو (مياكرود»

 ةيناويحلا ةسردملاو «نوميس «قكراب» ةيلآلا ةسردملاو «رسنبس»
 نعلت ةسردم لكو . . .«نينوكاب» ةيوضوفلا ةسردملاو «نوينيورادلا»
 , 30اهتخأ

 ءرصح نأ نم عسوأقف (ةيهلإلا تاذلا» لوح بارطضالا امأ

 حرتقي نم دجن  ىلاعتو كرابت هللا دوجو نوركني نيذلا ىلإ ةفاضإف
 نيبو ملعلا نيب قفوي نأ نكمي يذلا هلإلا وها معلا ريثألا نوكي نأ
 عبنت يذلا زكرملا» وه ىلاعت هللا نأ ىري , نمو .20نيدلا لاجر دئاقع
 زكرملا اذه نأ ةاعارم عم ةميظع ةقاب نم خيراوصلا عبنت امك ملاوعلا هنم
 تثعب امك .©2«لصاوتم عبن وأ رمتسم قاثبنا وه لب ائيش سيل
 مهضعب لثكسو .دوجولا ةدحو اهيس ال ةميدقلا ةيفوصلا تافسلفلا
 ديدرتب تورخآ 1 ىفتكأ اهنيب 290 !ةقيقحلا ىلع هللا وه ناسنالا نأ معزف

 هلك نوكلا نأ معز ىتح كشلا يف مهنم قيرف الغو (ةعيبطلا» ظفل
 ةقيقح كانه سيلو نهذلا جراخ ء ء يشل دوجو الو هل ةقيقح ال مهو

 نأ دح ىلإ مهضعبب نونجلا لصوو ,2320قالطالا ىلع ةيعوضوم

 ىرايخلا امأ 2690 ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت هللا وه هنأ ىعدا
 . ىصحت ال عومجف نوهئاتلا

 .باشتملا .د هسرادمو عامتجالا ملع :لاثملا ليبس ىلع رظنا )٠١(
 .84 :سميج ميلو .نيدلاو ملعلا .لكيه تسنرآ وه (11)
 .448/؟ :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس .نوسجرب (1)

 .يلسكه نايلوج مث هشتين مهنم 1
 .لوألا لصفلا :ملعلا رصع يف ىلجتي هللا رظنا زنيج سميج ءالؤه نم 045(
 .148 :نسلو نلوك :يمتنماللا :رظنا . يكسنجن مهنم (18)
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 ضعب محقأ نأ نيدلا نم ديدشلا روفنلا ةجيتن نم ناكو

 روعش مهذخأو مهلمع ةرئاد يف عقيال |يف مهسفنأ ملعلا ىلإ نيبستتملا

 ناهرب يأ اهيلع نوكلمي ال رومأب نومزجي مهلعج بذاكلا رورغلا نم
 .ةداهشلاو بيغلا يملاعب طيحي نأ يرشبلا ملعلل نوعقوتيو

 :«لسر» لوقي

 هلصأ نأ وأ ةدوصقم ريغ بابسأ ةليصح ناسنالا نأب لوقلا»

 ةيرذلا تابيكرتلا لصاح ىه هتادقتعمو هلويمو هفواختو هلامأو هتأشنو

 نأ عيطتست روعشلاو ريكفتلا ةدح الو ةلوطبلا الو رانلا ال نأو ةيضرعلا
 روصعلا رم ىلع ناسنالا دهج لك نأو ربقلا دعب ناسنالا ةايح ظفحت

 لاوزلا ىلإ اهريصم ةيناسنالاو ةيرقبعلا لكو ماهلالا لكو ةدابعلا لكو
 ًاعون تناك نإو ءايشألا هذه لك .هماطحو ينوكل ماظنلا اع تتناك ناد ءا هكلا مذه اك ماطحم 1وكلا ماظنلا ةياهن دنع

 0 نأ نكمي اهضفرت

 : لسكه لوقيو

 فيك سوفنلا اهايحت ىرخأ ةايح دوجو حص اذإ مهفأ ال ينإ»

 الف «ىرخألا ةايحلا هذه فاشكتسا ىلإ ًاليبس دجن نأ عيطتسنال
 , © «ناسنالا نع ًادمع ىراوتي نأ نكمي ناسنالاب لصتي امم ءيش

 :لكيه لوقيو

 ,(28ًاناسنإ تعنصل ةيواميك داومو ًاتقو تيطعأ ول»

 نأب روعشلا هدلو يذلا قمحألا رورغلا اذه لاثمأ نم ريثك كانهو

 .#41"1 :هدحو ملعلاب سيل (15)

 .؟7؟ :نوسنجرب :ةيحورلا ةقاطلا نع (17)

 16+ :ناميالل وعدي ملعلا نع (18)

 نايم



 ًانايإ ءاملع نيمسملا ءالؤهل نأ ولف الإو لبق نم ةسدقملا رانلا قرس امك ءيش لك ملع قرسي نأ هناكمإ يف نأو .قلاخلل مصخ ناسنالا
 .هيدي نيب ارتعاو ًاعوشخ سانلا رثكأ اوناكل  ةقيقحلا ىلع هلل
 داقن ىتح هن أ مهرابكتسا طرفو برغلا ءالع رورغ نم غلب دقو
 لولحلاو حجانلا ءاودلا نوبلطي رايهنالاب اهل نيثبنتملاو ةيبرغلا ةراضحلا
 سنجلا لبقتسم ةسارد ىلإ ءاملعلاب نوبيهيو هسفن ملعلا نم ةعيرسلا
 ثحبل ةيلود تارمتؤم دقعب نوبلاطيو .هذاقنإ ىلع لمعلاو يرشبلا
 . !بيرق رسيم هللا جهنمو .راحتو ابوروأ طبختت اذكهو .نوؤشلا هذه

 نع ملعلا لصف جئاتن نم ىرخأ ةجيتن ىلإ ريشن نأ يقب
 ف اهنأ عم ًاءوس جئاتنلا رثكأ نييبرغلا ةماع رظن يف يهو # نيدلا

 ءوس ةلكشم يهو .هتاذ ضرملا يه تسيلو ضرملل ضرع انرظن
 ءاسم حابص ةيرشبلا ددهب يذلا رامدلا يف لثمتما ملعلا مادختسا
 نيثحابلا دحأ لوقي .ًامومع برحلاو ةرذلا ناديم يف فوشكلا ةجيتن
 :«هايافخو هرارسأ ملعلا» باتك يف

 «ةقيقحلا نع ثحبلا ره ملعلاف ةديدش ةطرو هجاوي ملعلا نإ»
 نأو بفاشتكالا قحتست ةقيقحلا نأب ةخسارلا ةديقعلا ملعلا ساسأو
 ةيناسنالا حورلا تافص نم ةفص فرشأ نم عبني امتإ اهنع ثحبلا
 انتراضح لعج يذلا هسفن وه ةقيقحلا نع ثحبلا اذهف كلذ عمو
 ينلا ةيرخسلا نآلا هجاون امدنعو .رامدلا ةيواه ةفاحح نم برتقت
 ناك انتفرعم قافآ عيسوت يف انحجن املك اننأ يهو .ةاسأم ىلإ تلوحت
 ةيرشبلا ةايحلا ىلع مربملا ءاضقلاب ددهب يذلا رطخلا برقب ًاريذن كلذ
 رمألا رخآ يف اندمأ ةقيقحلا ءارو يعسلا اذهف .بكوكلا اذه ىلع
 لامآلا لك ىلع ء ءاضقلابو انيديأب انعمتجم مده نم اننكمت يتلا تاودألاب
 حامج حبكن له .؟فقوملا اذه يف نيلعاف اناسعام انسنتلا ةقرشملا

 ناكني



 ديدبتو قيزمت نم كلذ يفام مغر ةقيقحلا بلطب كسمتن مأ ملعلا
 , (15)انعمتجمل

 :لاق ذإ «ءادلا نمكم ىلع هدي عضي داك دقف» ىون يد امأ

 يلقع وأ يسدح كاردإل عضخي مل اذإ رطخخ هسفنب ءاكذلا نإ»

 بتك دقو ةعيظف لامعأ ىلإ لب ةيداملا ىلإ ضفي مل وهو ةيقلخلا ميقلل
 ةقيرطب لوقنام نيبت يتلا ةيرذلا ةلبنقلا عارتخا لبق باتكلا اذه
 ةنينأمطلا ىدحت ملعلل ًاقئاف ًاراصتنا نأ روهمجلا مهفو .ةحضاو
 داحتالا نأ ةرضحتم ةوعدلا ممألا تمهف ٍذئئيحو ءاهرسأب ةيناسنالا

 7 ًاريصق تقولا ناكو ديدهتلا اذه اهنع عفدي نأ ردقي هدحو يقلخلا

 هنأ لكلا ملعيو ةيطخ تاقافتا ةطساوب الإ ةيامحلا ىلإ لايبس دجن

 اهليذي يذلا ناسنالا ىلإ ةبسنلاب الإ اهب ةقثالو تاقافتالل ةميقال

 لثمي نكي اذإو ًاصلخم اًيقتسم ناسنالا اذه نكي مل اذإو « هعيقوتب

 .«قالطالا ىلع ًائيش ينعت الف هتملك مرتحي ًابعش

 فرصلا ءاكذلا نيب عازنلا حبصأ ناسنالا خيرات يف ةرم لوألو»

 ديفتست نأ وه هلمأتام لكو .توم وأ ةايح ةيضق ةيقلخلا ميقلاو

 نم نيقثاو انسل ظحلا ءوسل اننكل ةلوثمألا هذه نم ةيناسنالا

 ,0”"2كلذ

 عارصلا اهبلج يتلا ةئيسلا جئاتنلا نم ريثك نم ليلق اذه

 لبق نم تيقملا بصعتلا اهيلإ عفدو اهملعو ابوروأ نيد نيب موؤشملا
 هللا ىلإ قيرط مظعأ نوكي نأ هيف ضورفم لاحم يف ةينيداللا ةاعد
 . هتيشخ ىلإ عفاد ىوقأو

 ااا م ل

 .,؟؟5-97؟5؟5 :ناسنإلا ريصم (؟0)



 لصفلل نأ ىلع عطاقلا ليلدلا انيطعي زجوملا ضرعلا اذه لعلو
 ًادهاش انل مدقيو .ةصاخلا هبابسأو هفورظ ابوروأ يف نيدلاو ملعلا نيب
 ايهم ةرصاعملا ةيلهاجلا نأ ىلع  ةريثك دهاوش ىلإ ةفاضالاب  رخآ
 ةضراعتملا لعفلا دودر اهيف مكحتت امنإ  ةينالقعلاو ملعلاب تحيسمت
 .رارقتسالاو ءودهملا ةذل  ةدحاو ةرم ولو  معطت نأ نود ًاباهذو ةئيج





 ععارلالّضفلا

 قالمالاو عامتنجالا ةيناَمَْع

 اهقتالخأو ىطسولا نورقلا عمتج

 ةيجمطلا نم ةلاح شيعت ىطسولا نورقلا ابوروأ تناك

 اميسال .كاذنأ ملاعلا نم ءزج يأ اهيف اهعراضي داكي ال طاطحنالاو
 اهتيمست ىلع برغلا وخرؤؤم حلطصا يتلا ىلوألا ةثالثلا نورقلا

 اهلك ىطسولا نورقلا ىلع ًانايحأ قلطي ناك نإو («ةملظملا روصعلا»

 , "0نورق ةرشع ةبارق تدتما ىتلا كلت ةملظملا روصعلا

 ةايح ىلع نارطيسي يقالخألا روهدتلاو يعامتجالا خسفتلا ناك

 ابوروأ بونجل ةرباربلا نييدنامرونلا وزغ نم ًءادتبا ةمتاقلا ابوروأ

 يف بهسأ امهم خيراتلا نكل .مهيديأ يف .ةصاخ ءايلاطيإ طوقسو
 عزني نأ عيطتسي ال ةرتفلا كلتل يقالخألاو يعامتجالا يندتلا فصو

 عاقلا ىلإ لصتال اهطاطحنا غلب |مهم يهف «ةيرشبلا» ةفص اهنم

 نيب ةفلتخم ةروصلاو .ةرصاعملا ابوروأ هيف سمغنت يذلا يناويحلا

 !طباه يناويح رخآلاو فلختم يرشب امهدحأ نيعمتجم

 ةيرشبلا هقالخأو هديلاقتو هميق ىطسولا نورقلا عمتجمل ناك
 دئس ىلع فقوتت ال اهتاذب ةمئاق قالخأو ديلاقتو ةدرج ميق يهو

 .«ةملظملا روصعلا» ةدام ةيبهذلا ةعوسوملا رظنا )١(

 نضل



 اهتاعارم رادقم نع رظنلا ضغبو .ناك أيأ يجراخ لماع وأ يعوضوم

 اهب كسمتلا ناكو اهيف ءارم ال ةررقم قئاقح تناك اهنإف ايلمع اهقيبطتو
 ةليضفلا يف ًاحرجو راكنتسالل ًاردصم اهيلع جورخملاو زازتعالل ةاعدم

 . ةلوجرلاو

 ةاقلم تناكف اهخيسرت ةلواحمو قالخألاو ميقلا كلت ةسارح امأ

 نومدقي نيذلا نابهرلاو ءابآلا دوهجب ةطونمو ةسينكلا قتاع ىلع
 اهعادتباو هللا نيدل اهفيرحتب ةسينكلا نأ ريغ .امل ايلعلا جذامنلا

 دصق ريغ نم تمهسأو .اهعابتأو اهسفن قح يف تمرجأ هنم سيلام

 ماقو ىطسولا نورقلا عمتجم اهيلع ماق يتلا ةيقالخألا سسألا مده يف

 . ميظعلا اهئاطلس اهيلع

 :ًابيجع ًانيابتو ًاضراص ًاضقانت يكحت ةسينكلا قالخأ ةصقو

 اهروصت يف تلغو ةسينكلا تطتشا «روصتلا» ةهج نمف
 ءونت يتلا تافصاوملاو طورشلا ال تعضوو عيفرلا قلخلاو ةليضفلل

 ةنفح الإ  ةكئالملا ادع اهامكتسا عيطتسي الو يرشبلا دهجلاب
 ًاسايقم ذختت نأ حصياالو ةيداع ريغ ايازمب عتمتت رشبلا نم ةليئض
 .ناسنالا ينب رئاسل

 ءاضعأو ةسينكلا لاجر ةريس تخطلت «كولسلا» ةهج نمو

 رجافلا اهيلع رتستيو يداعلا درفلا اهنع عفرتي ساجرأو لئاذرب ةريدألا

 يف اهنأ يأ لوألا بابلا يف كلذ نع ثيدحلا قبس دقو  ءيذبلا

 يف طبختي اهعقاو نأ دجن ءامسلا يف اهميلاعت هيف قلحت يذلا تقولا

 ةيرشبلا هيلع ترطف ليبن يناسنإ قلخ  ًالثم  ةفعلاف .!لحولا
 قلخلا اذهل اهروصت يف تغلاب ةسينكلا نكل .ةفاك نايدألا هيلإ تعدو

 ةياغلا هيلإ وعدتو ةرطفلا هيلع حلتام تركنأو هللا لحأ ام تمرح ىتح

 نم ديدشلا اهريفنتو (ةينابهرلا» اهعادتباب كلذو يناسنالا دوجولا نم

 اضن



 ىلإ كنيع ترظن اذإ» :درجملا رظنلا نع لوقت اهميلاعتف ءاهتاذل ةأرملا

 ىقلي نأ نم كئاضعأ نم ًاوضع دقفت نأ كل ريخ هنإف اهعلقاف ةيصعم

 , 9وهرانلا يف هلك كدسج

 نأ ةدقتعم نيدلا لاجر ىلع جاوزلا تمرح كلذ نم ًاقالطناو
 مهكراشيو بعشلا قالخأ ىوتسم ىلإ طببي نأ هل زوجي ال نيدلا لجر
 .!سندلا عاتمتسالا ف

 ًامات فلتخم ءيشف يملعلا عقاولا امأ .ةيرظنلا ةهجولا نم اذه
 تاوبابلل ناكو ةراعدلل ريمخاومو روجفلل تاءابم ةريدألا تناك دقف

 .نييويندلا كولملا ىدل نوكيالام اياظحل
 ءابآلا ضعبل نييعرشلا ريغ ءانبألا نم ددع ةيوبابلا بصنم ىلوتو

 , ©ةلداركلاو

 تناك لب بعشلا ىلع ةيفاخ نكت مل قئاقحلا كلت نأ ةبيصملاو
 .لدجلا راثمو ةنسلألا ثيدح

 ميمذ قلخ تاذلملاو لامل ىلع عشجللاو
 ىلإ ةوعدلاو هميرحتو همذ يف تلاغ ةسينكلا نكلو كش كلذ ينام
 رقفلا تسدقو لالحلا لاملا تمرح اهنأ ةجرد ىلإ فشقتلاو دهزلا

 رسيأ ةربإ بقث نم لمج رورم» اهليجانأ تلاقو ةيهافرلا لبس ترظحو

 اهاجر ناك هسفن تقولا ينو «هللا توكلم ىلإ ينغ لخدي نأ نم
 .ءاينغألا فرتأو كالملا ىنغأو سانلا عشجأ

 رطفلاو لوقعلا قافتاب  ةميظع ةبقنمو عيفر قلخ حماستلاو
 لذلا لوبق اهعابتأ ىلع تبجوأ ىتح هضرف يف تغلاب ةسينكلا نأ ريغ

 اظحلاو تاقيشعلا نم ةسواسقلاو

 هنا يفتن نا عيطتسن الو . مالسلا هيلع حيسملل ليجانألا اهبسنت يتأيس امم هلاثمأو لوقلا اذه (5

 سيلو يماستلاو عفرتلا اهنم دوصقملا نإف اهتحص ضرف ىلع هنا لوقن اننكل .ًاعطق اهلقي مل
 . فيلكتلا

 .5196/14-880 :تنارويد :ةراضحلا ةصق ًالثم رظنا ()

 ضني



 رسيألا هل ردآف نميألا كد ىلع كمطل نم» :تلاقف ملظلا لمحتو
 هطعاف كءادر كعزان نمو «نيليم ةعم شماف لايم كرخس نمو ًاضيأ

 . «مكيلإ نوئيسي نيذلا لجأل اولصو مكينعال اوكراب» تلاقو .«(رخآلا

 نأ دهشي لمعلا عقاولا نكلو روصتلاو ةديقعلا يف اذه لك

 ةربابج هنع عروتي ام نايغطلا عئاظفو ملظلا ناولأ نم تبكترا ةسينكلا

 نم اهيفلاخت عم ىتح ًاحعاست الو ة هجر فرعت ملو نيدبتسملا ةاتعو نيمتافلا

 .اهنيد ءانبأ وأ اهعابتأ

 : ةدومحملا قالخألاو ةليبنلا تافصلا رثاس يف لاحلا اذكهو

 اهدجم مايأ اهعابتأ ةايح عقاو يف سانلا ىلع غلابلا هرثأ خ خراصلا ضقانتلا

 لك نم تمجوهو اهناكرأ "تعدصت نأ دعب اهئادعأ ةروث يف مث اهتوطسو
 .ناكم

 ًايلمع عافترالا نوعيطتسي ال ىطسولا نورقلا ةليط اهعابتأ ناك
 اوناكف  رذعلا كلذ ين مهلو  اهقالخأل يرظنلا يلاثملا ىوتسملا ىلإ

 يف نوفرصتيو مهيماظ نم مهسفنأل نورأثيو لاملا نوعمجيو نوجوزتي
 قيبطتب مهسفنأ نومزلي الو .قاطتال يتلا اهدويق نع اديعب مهكولس

 اهتروصب  تقبط اهنأ خيراتلا لجسي مل ةيكولس طامنأو دعاوق
 اوناك مهنكل .لحارملا نم ةلحرم ةيأ يف عساو قاطن ىلع  ةيرظنلا

 مهنأ نورعشيو ًاينادجو ًاضقانت مهسفنأ يف نودجي كلذ نولعفي مهو

 نوضرعتي نوئطخمو نورصقم  ىلثملا ةروصلا ىلع اونوكي مل ذإ
 مهل ًامزالم روعشلا اذه ناكو مهرئامض قامعأ نم رمتسلل بينأتلل

 .اهلماكب ةيداعلا ةايحلا نوسرامي ًايرهظم مهخأ مغر ايسفن 3

 ةيبوروألا ةيسفنلا ىدل بنذلاب مئاد ساسحإ كلذ نم دلوتو

 شلل



 !ضحملا لالحلا ناك نإو  عاتمب تعتمتسا وأ حابم ىلإ تقات املك

 ةجردب خوسرلا نم حبصأ ىتح ةبقاعتملا لايجألا هتثراوت ساسحإ وهو
 لعف درو ةجئاه ةيسفن ةروث ةروص يف يتأي نأ دب ال هنم صلختلا لعجت

 , ةثيدحلا ايوروأ هتلعف ام وهو حناج

 عمتجم نأ دجن ةماعلا ةيلكشلا ةرظنلا ثيح نمو ,ةهج نم اذه

 يف ًايعاطقإ .هتفرح يف ًايعارز هنيوكت يف ًايرسأ ناك ىطسولا نورقلا
 ىلع حضاولا اهساكعنا تازيمملا هذه نم ةزيم لكلو هبتارمو هتاقبط
 : ةيعامتج الا قالخألا

 ضرعلا ىلع ةظفاحملا ةركف خيسرت ىلع دعاس يرسألا ماظنلاف

 ةعقوتملا ةبوقعلا وه لتقلا ناك دقل ىتح ةيجورلا ةقالعلا ةسادقو
 .ضرعلا ىلع يدتعملل وأ  ةنئاخلا ةجوزلل

 ةيدرفلا تابجاولا ىلع ةظفاحملا يف تمهسأ ةيعارزلا هتعيبطو
 ةينيد ميلاعت نم ًاجيزم تناك يتلاو مدقلا ذنم ةئراوتملا ديلاقتلا ىلعو
 اهب مزتلي ةتباث ةيقالخأ دعاوق اهعومجمب لكشت ةيعامتجا فارعأو

 ًانايحأو ةسينكلا لامهإب  هسفن تقولا يف  لاحلا هذه نكلو

 نم ةيلاب تافارخو ةقيتع راكفأل عمتجملا برشت ىلع تدعاس اهفارشإب
 لهجلا اهجور .ةجذاسلا لوقلا قالتخا نم وأ ةميدقلا ريطاسألا اياقب
 كلت عم تكباشتف ةصاخلاو ةماعلل يلقعلا ىوتسملا طوبهو قبطملا
 نيثحابلا ىرغأ امم كلتب هذه تجزتماو ةيقالصخألا دعاوقلا

 تافارخلا ةديلو قالخألا كلت نأب داقتعالاب نيينيداللا نييعامتجالا
 .ةمئادلا اهتنيرق وأ اهسفن

 هلل



 قلطملا تابثلا ةفص هيلع تفضأ ةيعاطقالا هتاقبطو هماظنو

 دعب نيثحابلا ىلإ ىحوأام كلذو «هتمرب عاطقالا رصع زيمي يذلا

 ةيتاذ تسيل قالخألاو ديلاقتلا نأب ابوروأ يف روطتلا ةلبنق راجفنا

 وأ يعامتجالا عضولا ةعيبط نم اهتازيممو اهتامس بستكت لب ةتباثالو

 . يداصتقالا

 نورقلا قالخأو عامتجال ةزجوملا ةيلامجالا حمالملا ضعب هذه

 ةيعامتجالا تاهاجتالا ضرع دنع ًاحوضو اهتروص دادزتسو ىطسولا

 عقاولا كلذل لعف دودر نوكتل ًالصأ تتبن امنإ يتلا ةينيداللا

 . هسفن يعامتجالا

 م



 ةينيداللا ةيعامتجالا سرادملاو تايرظنلا

 نع وطسرأ ثدحت دقف لوصألا ميدق ينيداللا يعامتجالا ركفلا

 نإ د ناسنإلا» ةرو ةشملا هترابع لاقو ناسنإلل ةيع ءعامتح الإ ها يحلل

 ِق اهنود يتلا ةيعامتجالا هتارظن هل تناك نوطالفأ نأ ايك « يعامتجإ

 . لايخلا عنص نم تناك نإو «هتيروهمج»

 تافسلفلاو بادآلا تثعبو ةيبوروألا ةضبنلا رصع ناك الو
 لثمملا يلايخلا :هيهاجتاب ينيداللا يعامتجالا ريكفتلا ثعبنا ةيقيرغالا

 نم دمتسي نأ لواحي يذلا يعقاولاو .ةلضافلا ندملا وأ «تايبوطلا» يف

 .اهميلاعتو ةسينكلا هب ضهاني ام لقعلاو ةفسلفلا

 «زبوه»و «لليفايكم» بيصن نم لاجملا اذه ةداير تناكو

 يأر صخلتيو» بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف امهيلإ انحملا نيذللا
 ةيقالخخألا ءىدابملا نع تادقتعملا فرحنت امدنع هنأ يف ٍلليفايكمو زبوه
 ةركف نأ اهيف ىرن غارف ةرتف راكفألا لاجم يف كلذ عبتتسي ةيعرشلاو

 نيذه يأر ينو «ةيعرشلل طباض دوجو مدعل دوست يتلا يه فنعلا
 صخلتتو ةوقلا مادختسا لع موقت تاعمتجملا يف ةايحلا نأ نيبتاكلا
 بئذ ناسنالا نأ :ةريهشلا ةرابعلا يف امهدنع ةيعامتجالا ةيجولوكيسلا

 لاي



 هليم 0١ ناسنالا ليم نإ» يلليفايكم لوق يفو» ناسنالل ةبسنلاب

 أ نإ» ٍلليفايكم نع لئاق كلذ ىلع «لوتوب قلعيو» .«ريخلا ىلإ

 منجل ملعلو خيراتلا ةفسلفل لعج هنأ يسنرولفلا خرؤملا اذه

 , 0)32(ةلقتسم ًادوجو يسايسلا

 يدوهيلا فوسليفلا ًاضيأ ةديدجلا راكفألا داور نم ناكو

 ًارصاعم ناكو .اهتايقالخأو نايدألل هتوادعب رهتشا يذلا (ازونيبس»

 مهتاوهش ةرطيسل نيعضاخ لصألا يف نوشيعي سانلا نأ هيأر يفو زبوهل
 هذه عم طقف لداعتت يتلا مهتوق عم مئاد عازن يف سانلا قوقح نأو

 روصعلا يف دوسي ناك يذلا قالخألا ملع ازونيبس مجاهيو قوقحلا
 ليملا هيف بلغي يذلاو مدنلل وعديو كسنلا دجمي يذلاو ىطسولا

 نأو .. .هتاذ يف حيبق ملألاو اهتاذ يف ريخ ةذللا نأ» :لوقيف ءاقشلل

 .«توملا يف ال ةايحلا يف لمأتلا يه ةمكحلا

 ةجردب اهقالخأو ةسينكلل هتوادع يف فرطت رخآ ًابتاك نأ ىلع
 ةحيضف راثأ يذلا «لحنلا ةصوصقأ» هباتك يف «ليفيدنام» وهو ةبيجع

 يتلا ديدحتلاب يه صئاقنلا نأ «ىلإ بهذ دقف» ميظع يود هل ناكو

 يتلا يهو ...خلإ قسفلاو فرجعتلاو ةهارشلاك نويقالخألا اهغمدي

 ىتلا تاهاجتالا هذهف كينكتلاو نونفلاو ةراضحلا راشتنا تحاتأ

 اهالول يتلا ةيكيمانيدلا رصانعلا مظعأ عقاولا يف يه ةمومذم تربتعا
 .(2؟ةيناويحلا نم ةبيرق ةلاح ىلإ ناسنالا لحمضال

 ىتح دحاو ملع:يف قسنت مل ةرثعبم تلظ راكفألاو تايادبلا هذهو

 رهاوظلاو تاقالعلا سردي ًاصاخ الع هرابتعاب عامتجالا ملع دلو
 .ةصاخ ريياعمو دعاوق نمض ةلصفم ةسارد ةيعامتجالا

 )١( .؟4 :لوتوب نوتساج .عامتجالا ملع خيرات 78.

 :قباسلا ردصملا (؟) ٠#.

 ضم



 :مامتجالا ملع ةدالو

 س 1149) ويكستنوم نم اسنرف يف هلصأو ملعلا بسن أدبي»

 ينعي ناكو ةيسايسلا ةفسلفلا يف ثحب نيناوقلا حور هباتكف (/ه6ه

 زيم دقو ءايشألا عئابط نم ةدمتسملا ةيرورضلا تاقالعلا» نيناوق ةملكب

 هؤانب يه عمتجملا ةعيبط» هلوقب عمتجملا أدبمو عمتجملا ةعيبط نيب

 هعفدت يتلا ةيناسنالا ءاوهألاو تابغرلا وه عمتجملا أدبمو زيمملا صاخلا

 .«لمعلل

 اذلو ريونتلا رصعل ًايقيقح ًانبا ناك يذلا نوميس ناس ءاج مث»
 ءيش لك قوف بغري ناك امك مدقتلاو ملعلاب ًاديدش ًاناميإ نمؤي ناك
 .«ةيعامتجالا تاقالعلل يعضو ملع ءاشنا يف

 هذيمالتو مياكرود ءاج مث تنوك تسجوأ وه وه هذيمالت رهشأو»

 ثاس هعضو يذلا ديلقتلا سفن نوعباتي ًاعيمج اوناك دقو ليرب يفيلو

 . (نوميس

 ناكو زبوهو ثيمس مدآو مويه ديفيد ناكف ايناطيرب يف امأ»
 أ يأ يعيبط قسن هنأ ىلع عمتجملا ىلإ نورظني ةفسالفلا ءالؤه

 ىنعملا اذبمو ىعامتجالا دقعلا نم سيلو اهتاذ ةيرشبلا ةعيبطلا نم

 ىعيبطلا هقفلاو ىعيبطلا نيدلاو ةيعيبطلا قالخألا نع نوملكتي اوناك
 ١ 1 , 9(كلذ ريغو

 جاتحي «ةيجاتنإلا ايجولوبورتنألا» فلؤم هركذ يذلا لامجالا اذه
 : هئارآو هجبنم نع ةركف ءاطعاو هاجتا لك ركذب ليصفت ىلإ

 .«تافطتقم» اهدعب ايف "4 :زنافيا دراودا :ةيعامتجالا ايجولوبرتنالا ()

 ضل



 : يعامتجالا دقعلا ةيرظن . ًالوأ

 دقعلا ةيرظن يه «تنوك» لبق ةدئاسلا ةيرظنلا تناك

 نم ءيش قبس دقو «وسور كاج ناج» وه اهبحاصو ىعامتجالا

 نآلا اهنم انمهي يذلاو .بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف اهنع ثيدحلا
 . عمتجملا دارفأ نيب لماعتلا بولسأ ىلإ يأ قالخألا ىلإ اهترظن وه
 قالخأ ىلع هجورخو نيدلل هيدحت يف ًائيرج ناك وسور نأ عقاولاو
 اهرادم لعجو قالخألا نم يناميالا رصنعلا ىفن دقف هرصع ديلاقتو

 نواعتلل ةليسو لضفأ قيقحت يأ «ةدرجملا ةيويندلا ةحلصملا ىسيئرلا

 نإ ةماعلا وأ ةصاخلا ةعفتملا ضرغلو طقف ايندلا دودح يف عمتجملا عم
 رظن نأ  ةيحيسملا خيرات يف ىلوألا ةرملل أشن كلذبو .نكمأ

 قئاقح ال يجراخلا لماعتلل ةيروص رهاظم اهنأ ىلع قالخألل نوثحابلا

 .يناميالا هنادجو اهب يحويو ناسنالا ريمض نم عبنت ميقو

 ريوصتل هلايخمدختسا لب رشابم قيرطب هدقتعمب وسور حرصي ملو

 ىتح هتاضارتفا يف هعباتتسو ءاهيلع هتيرظن ميقي ةيمهو ةيفسلف مئاعد
 ناكو «ةيدرفلا ناسنالا يف لصألا» :ةاغتبملا ةجيتنلا ىلإ هعم لصن
 يعاودو ثراوكلا نكلو يعيبطلا نوناقلل ًاعبتمو كلت هتايح مايأ ًاديعس
 ناسنالا حبصأ ىتح عامتجالا فلأيو ةغللا ملعتي هتلعج عامتجالا

 . (عامتجالاب اريرش عبطلاب بيطلا

 هضف ةلواحم ثبعلا نمو ةرورض ىحضأ دق عامتجالا نأ ىلع»

 هدسافم حلصن نأ وه هعنص عيطتسنام لكو ةعيبطلا لاح ىلإ ةدوعلاو

 .27(نيحلاصلا نينطاوملا ةيبرتلاب اه ءىببنو ةحلاصلا ةموكحلا ميقن نأب

 نكمم ضرغلا اذه نأ» وسور ىريف كلذ قيقحت ةيفيك امأ

 .1946 :مرك فسوي ةئيدحلا ةفسلفلا خيرات (4)

 نار



 لحت نأو ًادحاو ًائيش فلؤت نأ ىلع ةككفملا ة ةرثكلا عمجت نأب قيقحتلا
 تاموصخ نم هدرجتو ءاوهأ نم هدلوت امو ةيدرفلا ةرادالا لحم نرناقلا

 هقوقح نعو هسفن نع لزنيو هتينانأ نع درف لك لدعي نأ يأ
 فاحجإ الو يعامتجالا دقعلل ديحولا دنا وه اذهو هلمكأب عمتجملل
 ةدارإ نوناقلاو نوناقلا لظ يف نيواستم لكلا حبصي هاضتقمب ذإ هيف
 . ةماعلا ةعفنملا يأ لكلا رقت لكلا

 لوح هتاحرتقم ءالمإ يف وسور أدبي تاضارتفالا هذه دعبو

 :دقاعتملا عمتجملا
 ةايحلا يحاون نم ةيحان درفلل عديال يندم نيد عمتجملا اذهل

 ةيحيسملاك ًانيد ركذت نأ ةلودلا ىلع نيعتيو ةيندملا ةايحلا نع ةلقتسم

 ذإ ةيسنك ةطلس اهبناج ىلإ قيطت الأو يسايسلاو يحورلا نيب لصفي

 ةلود نمام هنأل 9 مزل انإو ةيعامتجالا ةدحولا مصفي امل ةميق ال

 ىلع ًارصاق نيدلا اذه نوكي نأ ىلع اهساسأ نيدلا ناكو الإ تماق

 نم لك مدعي وأ ىفنيل ىتح نيناوقك ٍضرفت ةايحلل ةيرورضلا دئاقعلا
 ةايحلل حلاص ريغ هرابتعاب لب ارفاك هرابتعابال اهب نمؤيال
 . !«ةيعامتجالا

 ةيانعلاو هللا دوجو :ىعيبطلا نوناقلا دئاقع ىه دئاقعلا هذه»

 ىعامتجالا دقعلا ةسادقو ةلجآ ةايح يف باقعلاو باوثلاو ةيملالا
 امأ .«هريمض يف ءارآلا نم ءاشيام اهيلإ فيضي نأ لكلو «نيناوقلاو
 ًاقالخأو ًاقوقح نآلا ىمسيام لك» نأ وسور دنعف قالخألل ةبسنلاب
 ةيعامتجالا ةايحلا نع ءىشان يعانص وه لقعلا نم ًادنس هل دمتسيو
 مادام قوقحو قالخأ ةعيبطلا لاح يف سيلو كلذك ةيعانص يه يبا

 , 0 ةلصلا عوطقم ناسنالا نع ًاينغتسم لاخلا كلت يف ناسنالا

 .595-1984 :قباسلا ردصملا (6)

 ضف



 :نيرمأ ىلع موقي وسور فقوم نأ حضتي كلذ نم
 اهقالخأو اهدئاقعو ةيحيسملا ةسينكلا نم ىمعألا هرارف ١

 .اهداهطضال هلاثمأو وه ضرعت هنأو اهيسال

 لعف در تناك يتلاو اهداور مظعأ دعي يلا ةيسنامورلا *' 

 ريونتلا رصع ىمسيام عباط ناك يذلا لقعلا سيدقتل

 .بدألاو نفلا لاجم يف رهظام رثكأ اهرثأ رهظ يتلاو

 راكفأ ىلع ةيسنرفلا ةروثلا مايق ىلإ ةراشالا تقبس دقو اذه

 ليجنإ هنأب يعامتجالا دقعلا هباتك فصو دقل ىتح ةيعامتجالا وسور
 ْ .ةيسنرفلا ةروثلا

 ا  عا #

 : ةيعيبطلا ةسردملا ًايناث

 ثالث ثيدحلا ملعلا خيرات يف نأ ةلئاقلا ةركفلا انعبات اذإ

 ةروثلا نإف ناديم نم رثكأ يف هرصع يف غلابلا هرثأ اهنم لكل تاروث

 نمو يخيراتلا دوجولا ةهج نم ةيناثلا ةروثلا يه ةيبذاحلا ةيرظن يأ «ةينتوينلا»

 00 .©*اهريثأت لومش ةهج
 الو ةتلفنم تسيل «ةعيبطلا» وأ نوكلا نأ ىلع نتوين نهرب دقل

 نيب طبري ةبيجع ةقدب ةقستم اهنكلو نومدقألا مهوتي ناك [ك ةككفم
 هذه .هيلع ذشي اهرهاظم نم ءىش الو درطم ىضاير نوناق اهئازجأ

 مهيلع يصحت ةسينكلا تناك نيذلا نيثحابلاو ءاملعلا ىلإ تحوأ ةركفلا

 اورفكيو اهتقبر نم اوقتعني نأب مهتايطعم ىلع قانخلا قيضتو مهسافنأ
 ةديقعلا نم اوصلخت ذإ مهنكل «ةعيبطلا» هومسأ ديدج هلإب نينمؤم اهم إب

 نم صلختلا كلذ نم بعصأ نأ اوأر لقعلل ةجعزملا ةيحيسملا

 . نيوراد ةيرظن ةثلاثلاو قينربوك ةيرظن يه ىلوألاو (#)

 ضف



 مهعمتجم ءاقبل ةيرورض لقاع ناسنإ لك اهاري يتلا ةيحيسملا قالخألا

 يقالخألا هنوناق ديدجلا هلإلل نأب ءاعدإلا نع اوعروتي مل كلذل

 ةعيرشو قالخأ نع مات ىنغ يف انلعجت يتلا ةيعامتجالا هتعيرشو

 ةسينكلا هلإ دوجو اوركنأ نيذلا ءاعدالا اذه يف كرتشيو ةسينكلا

 راكنإ عم مهريبعت دح ىلع «ةعاس عناص» هنأ ىلع هب اونمأ نيذلاو ةلمح

 حالطصإ مهعومجمب مهيلع قلطي ءالؤهو نايدألاو يحوسلا

 .(نييعيبطلا»

 نأ هسفن ىلع دامتعالاب رداق يرشبلا لقعلا نأ كئلوأ ىريو

 فاشتكا نتوين عاطتسا املثم يعامتجالا يعيبطلا نوناقلا فشتكي
 نيدلاب ةطبترم قالخألا تسيلف مث نمو نوكلا ماظنل يعيبطلا نوناقلا

 لكف ةيتونهكلا تائيهلاو ةيوامسلا بتكلاو يحولل الصأ يعادال لب
 ذلا يعيبطلا نوناقلا نيبو سانلا نيب دعابت قئاوع ىوس تسيل هذه
 .دوسي نأ هدحو هل

 :لادنار لوقي

 نا داقتعالا ناك لقعلا ةنايدل ةثالثلا ةيساسألا ناكرألا دحأ نإ»

 هعابتاو هتفرعم بجي قالخألا يف يعيبط نوناقل نمضتم ةعيبطلا ماظن
 كلذ ىنعمو . ةينيتوينلا ملاعلا ةلآ اهتتمضت يتلا ةيلقعلا ءىدابملا نم يأك

 نرقلا ىلإ ةبسنلاب تناك ملظلاو ةلادعلاو أطخملاو باوثلا ءىدابم نأ

 نا ًايلك هب ملسملا نأو «ملعلاو لقعلا جهنم يف ةمجسنم رشع نماثلا

 لالقتسا لثامي ةيطإو ةيتوهال سسأ يأ نع الالقتسا قالخألا ممل
 ءىدابملاب رمأ هللا نأ ةقيقحلاو .ةيرشبلا ةفرعملا نم رخآ عون يأ

 عيمج نومضمك هرماوأ نومضم نكل ةيبذاجلا نوناقب رمأ (لثم ةيقالخألا
 ةيبيرجتلاو ةيلقعلا قرطلاب هفشك نم دبال ىرخألا ةعيبطلا نيناوق
 ««ينتوينلا ملعلل

 اضفز



 هنأب ويكستنوم سحأ املثم ةئيرحلا سوفنلا ضعب تسحأ دقو»

 نيدلا ةيدوبع نم بجي امك انررحتو قالطالا ىلع هلإ كانه نكي ملول
 ناسنالا ملع جمانم نأ كلذو ةلادعلا ةيدوبع نم ررحتن الأ بجيف
 اهقاطن يف لمشت نأ بجي ةماع ةروصب عمتجملاو داصتقالاو ةسايسلاو

 , "0ًاضيأ قالخألا

 هيلإ نويعيبطلا كلس دقف ةسينكلا تايقالخأ نم صلختلا امأ
 يقالخخألا نوناقلا عضو ىلع رصتقي ال هللا نإ» :اولاق ذإ ًايوتلم ًاقيرط
 نوناقلا اذهل ىدص وأ ًاسبق سفن لك يف ثب دق وه امنإو نوكلا يف
 ىلإ ءاجتلالا وأ انريمض توصل انءاغصإ نإف اذكهو . هسفن يقالخخألا

 نرقلا يركفم ىدل ةريثأ ةرابع يهو  «يعيبطلا لقعلل حضاولا رونلا»
 نم انيلإ تدرو يتلا رماوألا سفن فشك ىلإ انب يدؤي  رشع نماثلا

 يحولا نإف كلذ ىلعو .ةسينكلا ءابآ تاباتك نمو سدقملا باتكلا

 اننإف انه نمو يحولا ةطلس معدي هبناج نم ريمضلاو ريمضلا معدي
 باتكلا ةطلس ريغ ىرخأ رداصم نم انبجاو ىلع لدتسن نا. عيطتسن

 , "9(هدحو يسنكلا نوناقلا وأ سدقملا

 قالخألا دقن يف  مهارجم ىرج نمو  نويعيبطلا دتشاو

 بناج نم امل اوضرعت نيذللا ريفكتلاو ريهشتلا دعب اهيسال ةيحيسملا
 نيدمتعم اهتيلاعف مدعو ةيحيسملا قالخألا أطخ تابثإ اولواحو ةسينكلا
 :يلي ايف اهرصح عطتس ةيعقاوو ةيخيرات ةلدأو ةيلقع سسأ ىلع

 دجي نا لهسلا نمو :ةيعيبط ريغ ةيعانطصإ قالخأ اهنأ ١
 نم هريغو «نوسرك» ركذ دقف .يأرلا اذه تابثال ةيفاكلا ةلدألا ءالؤه

 نئاشلا كولسلاو نيدلا لاجرل ةئيسلا ةريسلا نأ نييقالخألا نيثحابلا

 .5؟١/8 :ثيدحلا لقعلا نيوكت (5)

 .؟47 :ايتالكشمو اهعاونأ ةفسلفلا 050

 ضف



 تايرظنلا لك نم يقالخألا مدحلا يف ًارثأ مظعأ ناك هب اوزاتما يذلا
 ةيحيسملا قالخألا نأ نولوقي ئأرلا اذه باحصأو اهل ةمجاهملا ةيلقعلا

 انه مهو  عانطصالاو فلكتلا ىلع ةينبم ةمحرلاو راثيإلاو ةفعلاك
 نيدلا لاجر نأ نم مهدنع كلذ ىلع لدأ سيلو وسور عم نوقتلي

 قالخألا هذه تناك ولو .. .اهاواعد مداصيو اهفلاخي نم لوأ مهسفنأ

 يتلا ةقرافملا هذه تناك امل يعيبطلا نوناقلا عم ةيشمتم يأ (ةيعيبط»

 يذلا عمتجملا ىلع بجاولا نإف كلذل .سوسحملا عقاولا ابب دهشي
 ىمسي يذلا قافنلاو فيزلا اذه هنع يفني نأ لماكتلاو ريخلا دشني
 اهم ىحوي ىتلا ةيعيبطلا قالخألاب اهنع ضيعتسيو «ةيحيسملا قالخألا»
 .ةيجراخلا ةعيبطلا يف لثاملا ماجسنالا اهيلإ وعديو يلخادلا ريمضلا

 ةرظنلا نأ ءالؤه ىري :ةيلقع ريغ ةيفسعت قالخأ اهنأ  ؟
 ةلكشملا نكل نوناقلا ةعاط يه ةيقالخألا ةايحلا ماوق نإ» يه ةيحيسملا

 يرشبلا لقعلا هفشتكي ًانوناق سيل» نوناقلا اذه نأ يه مهرظن يف

 يحولا نم اناتأ نوناق وه امنإو الوقعم انل ودبي ًانوناق يلاتلاب سيلو
 مأ لوقعم ودبي ناكأ ءاوس هعيطن نأ الإ انمامأ نوكي ال يذلا يملالا

 درجمل هتعاطإ بجاولا نمف. اماظ مأ لداع ًايفسعت مأ ًايقطنم لوقعم ريغ

 انتداعس قيقحتل ةليسو هيف ىرن اننأل ال ةيحلالا ةدارإلا نع ًاريبعت هنوك

 رهست يتلا ةوقلا تناك امل هنأ ضرتفن نحنف لاحلا ةعيبطيو «ةرشابملا

 كلذب نوكي فوسف «ةريخ ةيهولأ يه يهلإلا نوناقلا اذه ذيفنت ىلع

 ةرشابم فقوتي انصالخ ناك ال نكلو .ايلعةمكح نع ربعي ًاريخ ًانوناق
 ءادأ وه انم بولطملا نأ حضاولا نمف نوناقلا اذهل انتعاطإ ىلع

 . .رماوألا هذه يف يرشبلا 55 نع رظنلا ضغب اهددحي تابجاو

 ةعاط ةلأسم اذه انموي ىتح دعي هبجاول يحيسملا ءادأ لظ دقلو
 نإ لاق ذإ ةركفلا هذه نع ريبعتلا مهضعب ب نسحأ أ دقو رصبت ةلأسم ول

 فين



 نأشال رمأوه ةمزال اهنوك ببس ىتح وأ ًاريخ ةعاطلا هذه نوك ببس
 , "9«ةمزال اهنأ وه قحب انمجام 3 هب انل

 قالخألا نأ ًاضيأ كتلوأ ىري :ةيزاهتنإ ةيعفن قالخأ انأ

 ةنحلا دعتو .رخآلا ملاعلا يف «باقعلاو باوثلا» أ ديم ىلع موقت لا

 «يحيسملل يقالخألا كولسلا يف ىوصق ةيمهأ ال نيزفاحو رانلاو

 ناكل ًادوجوم هللا نكي ملول» لوقت هللا دوجو ىلع ةروهشم ةجح كانهو
 دقو يأرلا اذه راصنأ روصتن نأ عيطتسنو «هعادتبا يرورضلا نم

 رانلاو ةنجلا نكت حلول» حبصت ثيحب ةجحلا هذه ةغايص اوداعأ

 سانلا لابقإ نامضل كلذو «|مهعادتبا يرورضلا نم ناكل نيتدوجوم
 . (ةيحيسملا مهتابجاو ءادا ىلع

 يف قالخألا» لعجي هنأب يأرلا اذه ىلع كقلوأ در صخلتيو

 ةسايس الإ تسيل ةيقالخألا ناو - ةراطش و أ ةيزاهتنإ ةلأسم اهساسأ

 يف بعاتملا نع ىأنمب ءاقبلا وأ ةيهلالا ةكربلا باستكا اندرأ ولف ةميكح

 ايس الو قالخألا رماوأ ةعاطإ انيلعف ًاعم رخآلا ملاعلا يفو ماعلا اذه
 ةيحيسملا ىلع رصتقي ال فقوملا اذه نإف كلذ عمو .ةيحسملا قالخألا

 ذنم عساو قاطن ىلع رشتنا دق كلذ نم سكعلا ىلع هنإ لب ةيبعشلا

 تناك دقف اهيلإ نولهتبي وأ اهنوضرتسي وأ اهنوعيطي ةلآ سانلل تناك
 ًاماظن ةينيدلا ةدابعلا نم لعجت نأ ىلإ ائاد ليمت ةجذاسلا ناهذألا
 هل ةيحضتلاو هتعاطب يأ برلل ءىش لمعب دبعلا هيف دعي ةضياقملل

 .©©2«برلا نم ةنيعم اًعن كلذ لباقم يف عقوتيو هب فارتعالا درجت وأ
 لع مهموجه يف ككلوأ اهيلع زكترا يتلا سسألا ضعب كلت

 ًاغيص ذختاو رولبت دق موجهلا اذه نأ ىرنسو .ةيحيسملا قالخألا
 .ةيلاتلا تايرظنلا يف ًارثأ ىوقأو ًادقن قمعأ ةرياغم

 .؟544- 5941 :قباسلا ردصملا (9)

 ماك



 :ةيلقعلا ةيعضولا ةسردملا ًاثلاث

 :تنوك تسجوأ (أ)
 تابارطضا رشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا دهش

 تماد عاضوأو ةمظنأ تطقس دقف .ةعونم ةيركف تابلقتو ةيعامتجإ
 عمتجملا تاجاح دست تناك ءىدابمو دعاوق تدراهناو . ةيلاوتم ًانورق

 هيف لغوأ يذلا يضاملا مده بقعي مو ةريثك تالاجم يف هتابغر يبلتو

 نيركفملا نم ريثكل رهظو . لبقتسملاو رضاحلل ديدج ءانب ريونتلا رصع
 اهنا ةجرد ىلإ ًامامق ةئطاخ راكفأو لئاسوب متي دق ة مدهلا نأ ةقيقح

 .ًاديدج ًاكيش يبت نأ عيطتست ال

 وه راظنألا رهبو ناهذألا بطقتسا يذلا ديحولا زاجنإلا ناكو
 نم غلب امهم هنأ الإ .ةيعيبطلا ثوحبلا تالاجم يف يملعلا مدقتلا

 عمتجملا اهنم يناعي يتلا ضارمألاو حئابقلا يطغيل نكي مل ةمظعلا
 دعب ةيعامتجالا ميقلا طاطحناو روهدت اهببس يِتلاو ضقانتملا يبوروألا
 يف ةذخآلا ةسينكلا ميقل ليدبب نايتإلا نع ةفسالفلا زجع نأ
 .لالحمضالا

 يرشبلا لقعلا ناكمإ يف سيلأ :ركفلا ءامعز نم ريثك لءاستو
 يف هب رفظ يذلا حاجنلا ققحي نأ ضيغبلا ةسينكلا رين نم هريرحت دعب
 يذلا «يعضولا ملعلا» «يزاوي ًايعضو ًانيد» ركتبيف ةعيبطلا تالاجم
 ؟ . يقيزيفاتيملا ةسينكلا ملع لحم لحي نأ عاطتسا

 فوسليفلا وه ًايلمع لاؤسلا اذه ىلع باجأ نم زربأ ناكو
 ةايحاو ركفلا يف ةيعضولا ةسردملا دئار «تنوك تسجوأ» يسنرفلا

 ةسينكلا نايغط ةهجاومل ثعبنا يذلا جوهألا رايتلا لثمم يذلاو
 . اهتاقامحو

 ضف



 نوناقلا فشتكا هنأ همعز نم ةيعضولا هتفسلف يف تنوك قلطني

 .ةفارخلا ةلحرم ١

 .نيدلا ةلحرم  "؟

 . 2 3(ةيعضولا» .ملعلا ةلحرم سل”

 ماهوألاو تايبيغلا نم درجتي نأ ركفلا ىلع هنإف ةثلاثلا ةلحرملا (ةيملعو

 ساسأ وه اذهو ريغال « عفانلاو عقاولا» يتركف ىلع همامتها زكريو

 . ةيعضولا

 لاجر ماقم عامتجالا ءاملع مايقل يرورض طرشف «عقاولا امأ»

 عئاقولا ىلع نيدمتعم نيدلا لاجر لمع لدعن نأ نآلا انيلع» نيدلا':

 .(ةهدحو لقعلا ىلعو اهدحو

 رصتنعلا صالختسا» وه هرظن يف كلذ ققحي يذلا جيملاو

 اهموتحت يتلا ةمرطلا ةيبلسلا رصانعلا نم تباثلا يناسنإلا يعضولا

 اهل ةيطم يعضولا رصنعلا كلذ نم تذختا يتلاو ةيديلقتلا نايدألا

 نيدلا وحلا اذه ىلع هجوتيو يعضولا بهذملا لمتكي كلذبو

 .«يعضولا

 : عفانلا ىلإ عقاولا نم لاقتنالا ىلع موقي يعضولا نيدلاو

 هللا :نيدقتعم يف اهصيخلت نكمي نايدألا ميلاعت نأ تنوك ىري

 نيذه يعضولا نومضملا رايتخا ىلإ دمعي يعضولا نيدلاو .دولخلاو

 لك دوجوم ةركف» وه ةيهولألا ةركفل يعضولا نومضم اف . نيدقتعملا

 عمق ىلع ةردقلا اهيلع يفضيف دابعلا سوفن هب لصتت يلزأ ميظع

 .47 :ورتوب :نيدلاو ملعلاو ة/* :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظنا )٠١(

 سمول



 ةركف» وه دولخلل يعضولا نومضملاو .«. . .ةرفانتملا ةينانألا مهويم

 دوجوملل ةيلزألا ةايحلا نم بناج يف ...لدعلاو قحلا لهأ ةكراشم

 ةلماش ةدحاو ةركف تنوك صلختسي نينومضملا نيذه نمو «يملالا

 هللا يتركفل ةروطتملا «ةيعضولا ةركفلا يه ةيناسنالاف «ةيناسنإلا» يه

 دقتعيو .ةيناثلا ةلحرملا يف اهبب نيدت ةيرشبلا تناك نيتللا دولخلاو
 اهسفن يه نوكت اهنإف وحنلا اذه ىلع تمهن اذإ ةيناسنالا نأ تنوك

 يذلا يلزألا ميظعلا قحلا دوجوملا ي أ سانلا هدشني يذلا هلإلا

 . (ةايحلاو ةكرحلاو دوجولا هنم نودمتسيو ًارشابم الاصتا هب نولصتي

 دئاقعلا ءاغلإ وهو دارملا هفده ىلإ تنوك انب لصي كلذبو

 اهرابتعاو ةيعامتجإ مظنو قالخأ نم أهم لصتي امو ةيبيغلا ةينيدلا

 ريغ ةروصلا نع ربعت امنإو عةعفان ا الو ةيعقاو» ريغ ًاماهوأو ًاراكفأ

 .اهروطت لحارم نم ايند ةلحرم يف ةيناسنالل ةلمتكملا

 نيدلا سانلا قنتعي نأ وهف ثيدحلا يملعلا بولسألا امأ

 اودمتسي نأ مهيلعو ةيئاسنإلا :«صخشملا ريغو هلالا اودبعيو يعضولا

 اهدحو هتريخذ نم يعامتجالا مهميظنت نيناوقو مهقالخأو مهلثم

 يف لايجألا رم ىلع ةعمجتملا ةيقلخلا ىوقلا نم ةريخذلا هذه نعو»
 ةيناسنالاف ةليبنلا رعاشملاو ةميظعلا راكفألا بولقلا ىلإ ضيفت دوجوملا
 اندنعام ىلإ فيضيو انسفنأ نع انب ومسي يذلا ميظعلا دوجوملا يه

 عاضخإل اهيلإ ليملا كلذ جاتحي يتلا ىوقلا نم ًاضئاف ًاردق فطاعت نم
 ةيناسنإلا ف مث نوخأتيو سانلا باحيتي ةيناسنإلا يفو . ةرثآلا لويم

 .2©«هيلإ نوعلطتي يذلا دولخلاب ًاقح اومعني نأ سانلا عييطتسي

 ميلاعت اهب ىدحتي نأ تنوك دارأ يتلا ةيعضولا سسأ يه كلت

 .«تافطتقم» 6٠ 494 :نيدلاو ملعلا هند

 ضخ



 جينم عضو ىلع ًارداق هسفن ىري ناك دقو ةولسلاو ةدي ةديقعلا يف نيدلا
 عامتجالا ملع اهنع جتن ةرورغم ةقامح يهو ةيحيسملل ليدب ةايجلل

 , "9ع هتيمست يف ددرتي نيركفملا ضعب لازيام يذلا ينيد اللا

 نم لصتو رهتشتل نكت مل هتفسلفو تنوك ءارآ نأب لوقلا نكميو
 روط يذلا مياكرود يدوهيلا هذيملت الول هتغلب يذلا دحلا ىلإ قيبطتلا

 ىلإ ًافيضم ةيلمعلا لكاشملاب متهاو ةددحم دعاوق هل عضوو بهذملا

 .ةريرم نيدلل ةوادعو ىمعأ ًادقح كلذ

 :مياكرود 2١

 ظح نسح نم ةديعبلا ةرظنلابو) ةيعضولا ةسردملا ظح نم ناك
 ةيبوروألا قالخألا ظح ءوس نم هسفن تقولا يفو (نييدوملتلا نيمادهلا

 ةثلاثلا ةيركفلا ةروثلا رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ترجفنا نأ

 .«روطتلا ةيرظن» وأ

 ةيلآلا ززع اهروطتو ةايحلا ةأشنل (يكيناكيملا» يلآلا ريسفتلاف

 ىلع نيمقانلا مامأ لاجملا حسفاو يوضعلا ريغ نوكلا نع ةينتوينلا

 .كلذك ةيلآ ةيكولسو ةيعامتجإ تاريسفت جاتنتسال ةسينكلا

 ةيناسنإلا مولعلا يف ةينيورادلا رثأ نأ حضاولا نم حبصأ اذكهو

 نارطخلا ناءاجيإلا اهيسال 0 سس مولع يف هنع لقيال

 سيلف «قلطملا روطتلاو «هدوجو نم ةياغلا يفن عم ناسنإلا ةيناويح»
 .ءالجب ناءاحيإلا ناذه هيف زربيال يبرغ يعامتجإ فلؤم نم

 فدهتسيو ةمج تابوعص ينناعي ناك عامتجالا ملع نأ عقاولاو

 ةقيرطب تعيشأ يتلا روطتلا ةيرظن الإ اهنم هذقني مل ةريسي ريغ تاداقتنال

 !ةريثك ماهفتسإ تامالع ريثت ةلهذم

 )١7( :ةيرشبلا تاقالعلاو ناسنإلا /سيشت تراويتس :رظنأ 11١--14.

 لكل



 ملعل كائافتم تابوعصلا هذه نع هسفن مياكرود ثدحتيو

 : ةيعيبطلا تايرظنلا حاجن يهاضي حاجنب عامتجالا

 ةيناسنإلا فطاوعلا لبق نم ةمواقم هجاوو الإ ملع كانه سيل»

 اهفنع يف لقتال ةمواقملا هذه تناكو ةيعيبطلا رهاوظلا سمت تناك يتلا
 نآل كلذو رضاحلا انتقو يف عامتجالا ملع اهاقلي يتلا ةمواقملا نع
 دقو امأ يقلخ وأ ينيد عباط تاذ ىرخألا يه تناك ةيعيبطلا رهاوظلا

 هنإف ..ةعئاشلا ةركفلا كلت ةرطيس نم رخآ دعب ًادحاو مولعلا تررحت

 عامتجال ملع نم رمألا ةياهن يف يفتخت فوس اهنا داقتعالا انل قحي

 مامأ ًارح ليبسلا عدت كلذبو اهلقاعم رخآ نم يأ ًاضيأ
 , 329 (عاملعلا

 ملع لصفل ةيفاك اهأري يتلا تارربملاب هتاعقوت مياكرود للعيو

 لاجم يعامتجالا لاجملا نأ» هداقتعا كلذ نمو نيدلا نع عامتجالا

 هنا مولعمو ًاديقعت اهتم دشأ هنا الإ اهنع هقرفي ال ةعيبطلا تالاجم نم

 ةلاح نم اهلصأ نع ًايرذج ًافالتخا ةعيبطلا فلتخت نأ ليحتسملا نم

 يرشبلا لاجملا يف اننا يأ .22؟(ىربكلا سسألاب قلعتي |ميف ةلاح ىلإ

 نم ةعيبطلا يف نئوين هفشتكا ام فشتكن نأ ةيتاذلا انتاردقمب عيطتسن

 . ةريغتم ةيلآ ةكرح نم نيوراد هفشتكا ام وأ ةتباث نيناوق

 تايرظنلاب سبتلي اليك هبهذم ةعيبط ددحي نأ مياكرود توفي الو
 نا وه انسفنأل هيضترن يذلا ديحولا فصولا نا» :لوقي وهف ىرخألا

 فدهلا نأل كلذو (نويحور الو نويدام ال) نويلقع اننأب فصون

 . ةينيورادلا راثا لصف يناثلا بايلأ عجارو كدا : جيبمملا دعاوق (1*)

 باتكلا يف ءاج ام نيبو اذه مياك رود مالك نيب نراق 7١« :ةيرشبلا تاقالعلاو ناسنإلا )1١4(
 ةنس تهجو يكريمألا سرجنوكلا ناجل ىدحا نا نم 1١4 :ةقباسلا ةحفصلا يف هسفن
 نكمي يتلا يه ةعيبطلا نا ةجحب ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلا ليومعل ًاديدش ًادقن م4

 .الف ةيرشبلا ةعيبطلا مامأ اهتسارد

 كول



 قاطن دم اهب ديرن ةلواحم الإ عقاولا يف وهام هيلإ يمرن يذلا يسيئرلا
 ضعب ىلإ ةيخيراتلا ةيحانلا نم كولسلا لمشي ىتح ىلقعلا بهذملا
 ةيلمعب تاقالعلا هذه ليوحت ًاضيأ نكمملا نم هنأو .ةيببسلا تاقالعلا

 سيلو «لبقتسملا يف ًايلمع اهقيبطت نكمي يتلا نيناوقلا ضعب ىلإ ةيلقع
 ىدحإ ىوس يعضولا بهذملا مسإ ضعبلا هيلع علخ يذلا انبهذم
 .«يلقعلا بهذملا جئاتن

 ةثالث هروحم نا اندجول مياكرود بهذم رصتخن نا انلواح ولو

 : سسأ

 .دارفألا روعش نع جراخخ يئاوشع يعمج لقع ١

 «ةيعامتجإ ةرهاظ» لكش ىلع هرماوأ ردصي لقعلا اذه  '؟

 . ةيقطنم ريغ ةقيرطب ريغتتو بلقتت
 اورعش اهتوطسل مهعضختو دارفألا رهقت ةرهاظلا هذه م

 .اورعشي مل وأ

 ءايشأ ةيعامتجالا رهاوظلا رابتعا نم أدبي كلذ ليصفتو

 كلذ ةيعوضوم ةقيرط انتقيرط نا» :ةيجراخلا اهتقيقح اه ةيعوضوم

 ةيعامتجالا رهاوظلا نأب ةلئاقلا ةركفلا ساسأ ىلع اهرسأب موقت األ
 .«ءايشأ اهنا ىلع جلاعت نا بجيو ءايشأ

 نوكتي يذلا هسنج يف ديرفلا بكرملا اذه نأب سانلا ملس اذإ»

 يف فلتخت يتلا ةديدجلا رهاوظلا ضعب دوجو ىلإ يدؤي عمتجم لك هنم
 ةدح ىلع مهنم لك دارفألا روعشب رمت يتلا ةيسفنلا رهاوظلا نع اهتعيبط
 يف دجوي ال رهاوظلا نم ديدجلا عونلا اذه نأب اضيأ ميلستلا نم دب الف
 اهدجوأ يذلا عمتجملا سفن يف دجوي امنإو هدارفأ اهب ينعنو عمتجملا

 ةلاح دارفألا روعش نع ةجراخ نوكت رهاوظلا هذه نإف كلذ ىلع ءانبو

 . (مهقرفت

 نكد



 مأ ناك ًاتباث كولسلا نم برض لك يه ةيعامتجالا ةرهاظلا نا»

 يه وأ دارفألا ىلع يجراخلا رهقلا نم ًاعون رشابي نا نكمي تباث ريغ
 نع لقتسم صاخ دوجو اذ ناكو هرسأب عمتجملا يف معي كولس لك

 .(ةيدرفلا تالاحلا يف اهب لكشي يتلا روصلا

 :اهيف لكشتت ةنيعم روص اهل سيلو ةتباث ريغ رهاوظلا هذهو
 ًاروطت عرسأو ًادقعت دشأ ةيعامتجالا ةئيبلا تحبصأ املك هنا»

 ةددحم ريغ روصب لكشتت يتلا ةثراوتملا دئاقعلاو ديلاقتلا عزعزت ىلإ تدأ

 .«ةنورملا ةديدش

 امك «نيدلا» وأ (هللا» اهردصم سيل اهب ةقلعتملا فطاوعلا نا اك

 ف ةيعامتجالا رهاوظلاب ولعتت يلا فطاوعلا زاتمت الو «سانلا روصتي

 براجتلا ةديلو يهو روصعلا رم ىلع ىرخألا رهاوظلا نع ءيش
 !؟براجت يأ نكلو ةيناسنإلا

 ملعأ يف فطاوعلا هذه تسيلو .ةشوهم ةضماغ براجت اهنا
 يسحلا ملاعلا اذه دجوي نا لبق نم تدجو ةيلاثم ةيولع ةركف ةديلو
 ىلع تمكارت يتلا تالاعفنالاو رطاوخلا نم ىتش ناولأل ةجيتن اهنكلو
 .20(ميلس يجبنم ريسفت يأ نودو ىده ريغ ىلعو قسن ريغ

 اذه صخلتيو قالخأو دئاقع نم هب لصتي امو نيدلا ىلع ةيمهولا
 :اياضق ثالث يف قيبطتلا

 تسيل  هرظن ىف ةيهولالا ةركف نأل ايفا سيل نيدلا نأ ل ١



 لحارم نم ةلحرم يف ةيعامتجالا ةئيبلا نع ًاريبعت الإ
 :هروطت اهيلإ لصو يتلا ةجردلل ًازمر اهيف هلالا نوكيو اهروطت

 يذلا ملاعلا نعو هسفن نع عمتجملا اهنوكي يتلا ةركفلا مهف اندرأ اذإ»

 نإف هدارفأ ةعيبطال عمتجملا اذه ةعيبط ةسارد نم انل دب الف هب طيحي

 هتاذ يف ريكفتلا ىلع اهب نيعتسي هل ًاراعش عمتجملا اهذختي يتلا زومرلا
 هنا لثم عمتجملا روصت اذإف اهيف دجوي يتلا تالاحلا فالتخاب فلتخت

 هل ًاراعش ناويحلا اذه ذختاو يروطسأ ناويح ةلالس نم ردحني
 قلطن يتلا ةصاخلا تاعامجلا كلت ىدحإ نم فلأتي هنأ كلذ ىنعمف

 . ةريشعلا مسا اهيلع

 يناسنإ دجب يروطسألا ناويحلا اذه نع ضاعتسا اذإ امأ

 اذإو «تريغت دق ةريشعلا ةعيبط نأ كلذ ىنعمف رخآلا وه يروطسأ

 ةيلئاعلاو ةيلحملا هتملا نم ًاماقم ىمسأ ىرخأ ةهلا دوجو عمتجملا ليخت

 فئاوطلا نا كلذ ىنعمف ةريخألا ةهلآلا كلت ىلع رطيست اهنا دقتعاو

 هجتتو زيكرتلا ىلإ ليمت تذخأ دق عمتجملا اذه اهنم نوكتي يتلا ةيلحملا

 دوجو اهيلع لدي يتلا زكرتلا ةجرد ناو ةيعامتجإ ةدحو نيوكت ىلإ
 اهيلا لصو يتلا زكرتلا ةجرد لباقت (مةمنطءم») ةهللالا عيمج مضي لبعم

 .هسفن تقولا كلذ يف عمتجملا

 يف ببسلا نإف كولسلا ناولأ ضعب عمتجملا ضتري مل اذإود

 هذه موقتو ةيساسألا هفطاوع ضعب شدخت اهنأ ىلإ عجري كلذ

 عجرت درفلا فطاوع نا امك عمتجملا ةعيبط نم ساسأ ىلع فطاوعلا

 .«ٍلقعلا هنيوكتو يعيبطلا هبيكرت ىلإ

 نا وه ددصلا اذه يف هب مايقلا يغبني يذلا بجاولا ناو»

 اهدامتاو اهرفانتو ةيعامتجالا تاروصتلا يعادت ةقيرط نع ثحبن

 لكل



 صصقلاو ةيروطسألا تانايدلا نيب نراقن نأب كلذو ءاهارتقاو
 ,(0١3(ةيبعشلا ديلاقتلاو

 اهضرفي ةيعامتجإ ةرهاظ  قبسام ىلع ءانب  نيدلا نأ  ؟
 لحارملاو تائيبلا ضعب يف دارفألا ىلع ةرهاقلا هتردقب «يعمجلا لقعلا
 مهيلع ضرفول هنا ينعي اذهو كلذ يف رايتخا ةيرح مهل ن نوكي نا نود

 الإ نوكلمي الو نينيدتم ريغ اوناكل ًاقلطم نيد مهل نوكي الأ ًانايحأ
 :كلذل عايصنإلا

 زجنأ نيح وأ نطاوم وأ جوز وأ خأك يبجاو يدؤأ نيح ينإ»
 نوناقلاو فرعلا اهددح ةيجراخ تابجاو ءادأب موقأ اهتمربأ يتلا دوهعلا
 ب صخيشلا يفطاوع عم ضراعتت ال تابجاولا هذه نأ نم مغرلا , ىلعو

 ةقيقحلا هذه نإف ًايلخاد ًاروعش اهتقيقحب رعشأ يننا نم مغرلا ىلعو

 تمزرلأ يذلا انأ تسل يننأل كلذو ءاهب يروعش نع ةجراخ لظت

 سمي اهيف رمألا كلذكو .ةيبرتلا قيرط نع اهتيقلت ينكلو اهب يسفن
 لدم نيوكتلا ةمات اهدجي نمؤملا نإف ةينيدلا سوقطلاو دئاقعلا
 نيدي يذلا درفلا نم دوجولا يف قبسأ دئاقعلا هذه تناك امنإو «هتدالو
 الو . . .هيلإ ةبسنلاب ًايجراخ ًادوجو امل نأ وهو :يتآلا ببسلل اهب
 ,طقف دارفألا روعش جراخ ريكفتلاو كولسلا نم بورضلا هذه دجوت
 نا عيطتست امنا يف ببسلا يمه ةرهاق ةرمآ ةوقب أضيأ زاتغ اهنا لب
 , ©” يدري ل مأ مأ كلذ دارأ درفلا ىلع اهسفن ضرفت

 سبيل نيدلا نأ يهو ةرطخ ةجييتن لإ مياكرود لصي ماس *

 نولاتلا عامتجالا أ هسيئقأ يأر٠ كلذو ةرسألاو قالخألا هلثمو ًايرطف

 مو مس## :قباسلا ردصملا (15)

 .ه1 :قباسلا ردصملا )١7(

 ؟م6



 عفادلا مهضعب وأ ءالؤه كردي نأ نود مهثاحبأ يف هوممعو هل

 :هب لوقي نأل مياكرود ىدل مادهلا يدوملتلا

 فطاوعلا دوجوب يرسألا ماظنلا ةأشن ةداع نورسفي سانلا ناد

 ةأشن نورسفي امك ءابآلا هاجت ءانبألا اه رعشيو ءانبألل ءابألا ابنكي يتلا

 رمألا سيلو . . .امهعورفو نيجوزلا نم لك اهققحي يتلا ايازملاب جاوزلا
 نوذختي نييقالخألا ناف «ةيقلخلا رهاوظلاب قلعتي ايف كلذ فالخ ىلع

 نيدلاب قلعتي ايف رمألا اذكو قالخألل ًاساسأ هسفن وحن ءرملا تابجاو
 ىربكلا ةيعيبطلا ىوقلا اهريثت يتلا رطاوخلا ديلو هنا نوري سانلا نإف

 نم سيل نكلو خلا ..ناسنإلا ىدل ةذفلا تايصخشلا ضعب وأ
 اندرأ اذإ الإ مهللا ةيعامتجالا رهاوظلا ىلع ةقيرطلا هذه قيبطت نكمملا

 , 2" 9(اهتعيبط هيوشت

 ةفطاع دوجوب لوقي ءاملعلا ءالؤه ضعب نأ ليبقلا اذه نمو»

 ةريغلا نم ىندأ دحب دوزم ريخألا اذه ناو .ناسنإلا ىدل ةيرطف ةينيد

 دقو «فطاوعلا نم كلذ ريغو ءانبألا ةبحصو نيدلاولاب ربلاو ةيسنجلا

 اذه ىلع ةرسألاو جاوزلاو نيدلا نم لك ةأشن ريسفت مهضعب دارأ

 يف ةيرطف تسيل تاعزنلا هذه نا ىلع انفقوي 47'2خيراتلا نكلو وحنلا

 ةيعامتجالا فورظلا ضعب , يف ةلمج دجوت ال دق اهنا ىلعو ناسنإلا

 سيلو ةيعامتجالا ةايحلل ةجيتن ةيلاثلا فطاوعلا هذهف اذلو ,ةصاخلا

 عامتجالل ليملا نأ ىلع طق ناهرب مقي مل هنا كلذ ىلإ فضأ اهل ًاساسأ
 نم هناو هتأشن ذنم يرشبلا سنحلا ىدل تدجو ةيئارو ةزيرغ ناك

 ةيعامتجالا ةايحلل ةجيتن هنأ ىلع ليملا اذه ىلإ رظني نا ًادج يعيبطلا

 .2"”>«روصعلا رم ىلع انسوفن اهب تبرشت يتلا

 .؟١51- 509 :قباسلا ردصملا (18)

 يدوهيلا مدهلا ةوهش اهنا مأ هذهك ةرطخ ةلأسم يف ًايملع ًاليلد ةماعلا ةملكلا هذه حلصتا (14)

 ؟رتستملا
 . 5١14 :عامتجالا ملع يف جبتملا دعازق 670

 مك



 فالغب ةفلغم ةيدوملتلا هاواعد يش كلتو مياكرود وه اذه

 ةيبرغلا ةيعامتجالا بهاذملا ربكأ هيهذمف فسألا عمو «ثحبلاو ملعلا
 , 0 !>ةرصاعملا تاساردلا يف ميظع رثأ هل لازيال (هتيكيسالك» مغرو

 ا دنت

 :قالخألاو عمتجملل ةيعويشلا ةرظنلا -ًاعبار

 بهذملا نع انثدحت نأ بابلا اذه نم داصتقإلا لصف يف قبس
 دقو ع خيراتلل يداملا ريسفتلا لالخ نم نيدلا ( نم هفقومو يعويشلا

 امك ةيعويشلا نأل كلذو ًاضيأ قالخألا نم هفقوم ىلإ كلانه انحملأ
 . هتياغو عيش لك ساسأ داصتقإلا لعبت - مولعم وه

 ةيعويشلا ةرظنلا نع ثدحتلا انه يرورضلا نم نوكي دقو

 ةهجاو ةيرظنلا عقاو ف تناك نإو لدلقتسا قالحألاو عمتجملل

 :بسحف ةيداصتقا

 ركذلا ةفلاسلا ةسردملا نع فلتخت ال اهفده يف ةيعويشلا نإ
 يدوملتلا روصتلا يق ناريظنو ةيدوهيلا يف ٍؤ ناوخا مياكرودو سكرامف

 كلسي ايم كاك نكلو نييمألا قالخأو دئاقع فسن ىلإ حمطي | يذلا

 اذه ىلإ اولصي يكل نوططخي دوهيلاب ينأكو هيحاص قيرط ريغ ًاقيرط

 ىتش قئارط نييمألل نومسري مهف ليبس يأبو ذفنم لك نم ضرغلا

 يف اهلك اهنكلو اهنم ًايأ اوكلسي نأ يف رايخلا امل نوعديو
 .قالخألاو نيدلا ريمدت .هسفن فدمهلا ىلإ يدؤت دفاور  ةقيقحلا

 هذهو ةرهاق ةيعامتجا ةيربج ضرفي كاذ .ءايمعلا ةيخيراتلا ةيمتحلا

 .11!/-15 :هليمزو رفيكام : عمتجملا :الثم رظنا (51)

 نكذب



 عمتجملا نأ يف نانثإلا قفتيو .كلذك ةرهاق ةيداصتقا ةيربج ضرفت

 لثملاو ميقلا نم ءيشال نأو «روطتت» كلذك قالخألا نأو «روطتي»

 ناويح امإ وهف ناسنإلل ةيناويحلا ةرظنلا يف ناقفتي امك .ًاقالطإ تباث
 نأ انفرع نأ دعب ًابيرغ سيل انه |مهقافتاو يداصتقا ناويح وأ يعامتجا

 .ءاهدو ركمب دوهيلا اهلغتسا يتلا ةحلسألا ىضمأ نم ةينيورادلا

 هنأو «بوعشلا نويفأ نيدلا» نأ نم ةيعويشلا هلوقتام مولعمو

 الصأ الصأ عبان هنأو «ناسنإلا غامد يف ةي رشبلا ءايشألل يلايخلا ساكعنالا»

 ىوقلل صيخشت» ٍّ وهام هلإلا نأو «يبلس داصتقا ساسأ» نم

 ءارحلا نم ةلسمل لا هذه رخآ ىلإ «ناسنإلا ماعط ىلع رثؤت يتلا ةيعيبطلا

 ني يدلل ةدقاحلا و 5 دعلا .٠ نع + لإ ةقيقع 0-835

 ؟قالخألاو عمتجملا ىلإ ةيعويشلا ةرظن اف كلذ انفرع اذإ

 يغبني هنأ (ةيخيراتلا ةيداملا ةيرظن» هباتك يف نيراخوب ظحاليو

 اذه نكلو ةيبيغ ةقيقح يعمجلا روعشلا لعج نم زرحتلا كش نود

 :ناكم لك يف اًمئاد مههتظحالم نكمي نيترهاظ ىلإ كلذ عم ريشي ريبعتلا

 فطاوعلاو راكفألا يف ًادئاس ًاهاجتا رصع لك يف كانه نأ ١
 ةايحلا نولت ةدئاس ةيجولكيس يأ ةيسفنلا تالاحلاو

 .اهلمكأب ةيعامتجإلا

 رصعلا عباط ريغتل ات ريغتت ةدئاسلا ةيجولكيسلا هذه نأ ؟

 روطتلا فورظل اعبت ريغتت اهنأ انتغل يف كلذ ىنعمو

 دجوت عقاولا يف هنأب كلذ .فلؤملا رسفيو يعامتجإلا

 تاقبط عيمج اهب فصتت ةماع ةيجولكيس صئاصخ

 . . عمتجملا

 ناكيليل



 ةيجولكيس تامس يعاطقإلا ماظنلا يف دجن وحنلا اذه لعق.
 ةميدقلا ءايشألاب قلعتلا :لثم حالفلا نيبو ليبنلا ديسلا نيب

 يركفلا دوكرلاو هللا نم فوخلاو ةطلسلل عوضللاو ديلاقتلاو ني
 ةمس ىلإ هسفن تقولا يف دوعي اذهو .خلا . . .ديدج لكل ةيهاركلاو
 ًابأو ًاديس يوبألا ماظنلا تحت ناك جالفلا نأ : ىلإو عمتجملا يف دوكرلا
 .(29هتعيض يف ًابأو اديس ناك ديسلا نأ !يك هترسأ يف

 نيعي يذلا وه سانلا دوجو نإ) سكرام لوق قيبطت وه كلذ
 ةيعارؤلا ةئيبلا وذ يعاطقإلا عمتجم اف . سكعلا سيلو «مهرعاشم
 قلخإ هيف ضرعلا ىلع ةظفاحملاو ةرسأ او ديلاقت هل نيدتم عيتج
 نإف ًايداصتقا ةأرملا تلقتساو ًايعانص حبصأو و عمتجملا روطت اذإف ليصأ

 وه يمتحلا ييبلاو يداصتقإلا ريغتلا رياسي ايمتح اريغت بجوتسي كلذ
 نم ءيشب ًاظفتع يعانصلا عمتجملا لظي لأ كلذ ىنعمو «رخآلا

 ًانيذ ثدحتسي نأ بجي لب ةيعجرلا ةيعارزلا ديلاقتلاو قالخألاو ٍنيدلا

 ةيعفنلا» تناك نإو ةديدج ًاقالخأو «داحلإلا» ناك نإو ًاديدج
 .(طالتخإلاو ةث ةثايدلا» تناك نإو ةديدج ًديلاقت :و (ةيلليفايكملا وأ

 ًاساسأ يداصتنإلا عقاولا نم ةدمتسم قالخألا تناك الو
 ةلحرم لكل نأ امك ىرت ةيعويشلا نإف ميمعتلا ليبس ىلع يثيبلا وأ
 .ًاضيأ ةصاخلا اهقالخأ ةفئاط لكل لب ةئيب لكل نإف ةصاخلا اهقالخأ
 .ناسنإلا يتب نيب كرتشم ىنعم نم كانه سبيلو

 ةيعاطقإلا قالخألا ًالوأ اهنإ ؟مويلا اننوظعي قالخأ ةيأب»
 ًايساسأ مسقنت اهرودب يهو ةيضاملا نورقلا ناميإ نم ةثوروملا ةيحيسملا
 عسمي ال يذلا رمألا .ةيتناتستورب قالخأو ةيكيلوثاك قالخأ ىلإ
 ةيكيلوثاكلا قالخألا نم بهذت ةيعرف ماسقأ ىلإ ةيناث اهماسقنا
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 قالخألا ىتح ةيسكذوثرألاو ةيتناتستوربلا قالخألا نمو ةيعوسيلاو

 نم مث ةثيدحلا ةيزاوجربلا قالخألا موقت اذه بناج ىلإو ةيتالفنإلا

 .«ايراتيلوربلا قالخأ لبقتسملا قالخأ هذه بناج ىلإ ديدج

 الو قالخألا هذه نم نذإ حيحصلا ام» لؤاست ىلع ةباجإو

 ىتلا قالخألا نكل» :ةيعويشلا بيجت (؟ىئاهبن قلطم ىنعمب اهنم دحاو

 ديكأتلاب يه ءاقبلاب ةدعاولا رصانعلا نم ىفوألا بيصنلا ىلع يوتحت
 اهنإ .لبقتسملا لثمت ,رضاحلا بالقنإ رضاحلا يف لثمت ىتلا قالخألا
 دوصقملا اهفده ىلإ ةيعويشلا لصت يكل مث .«ةيراتيلوربلا قالخألا نذإ
 :اهسفن ىوعدلاب ىوعدلا ىلع لدتست نأ نم عنام ال

 :ثالثلا ثيدحلا عمتجملا تاقبط نم لكل ىرن ذنم»

 ةصاخلا اهقالخأ ايراتيلوربلاو ةيزاوجربلاو «ةيعاطقإلا ةيطارقتسرالا
 يعوال وأ يعو نع سانلا نأ اذه نم جتنتسن نأ ّلِإ نكي سيلف

 تاقالعلا نم ريخألا ليلحتلا يق ةيقالخألا مهميهافم نودمتسي

 ةيداصتقإلا تاقالعلا نم يأ يقبطلا مهعضو اهيلع موقي يتلا ةيلمعلا

 .«اهيف نولدابتيو اهب نوجتني يتلا

 ترؤطت يتلا ةظحللا ذنم» :كلذل ةيعويشلا ةفسلفلا لثمت مث

 يتلا تاعمتجملا عيمجل دب ال ناك ةلوقنملا ءايشألل ةصاخلا ةيكلملا اهيف

 ةيقالخألا ةيصولا هذه اهيف نوكي نأ ةصاخلا ةيكلملا هذه اهيف دوست

 ةيصو ةيصولا هذه حبصت نأ اذه ينعي لهف «قرست ال :ةكرتشملا

 ؟ةيدمرس ةيقالخأ

 تاقرسلا ثيح ةقرسلا عف ذاود هيف تليزأ عمتجم يفف ًادبأ الك

 كحضيس مك نينا رع نمزلا رورم عم اهبكتري نأ نكمي ال يلاتلاب
 ةقيقحلا داهشالا سوؤر ىلع نلعي نأ ىقالخألا ظعاولا نم سانلا

 ش !قرست ال :ةيدمرسلا

 اكل



 ةيدئاقع ةيأ انيلع ضرفت نأب عمط لك ضفرن اننإف اذهلو
 ملاعل نأ ةعيرذب مويلا دعب عزعزتيال يئابن يدمرس نوناقك ةيقالخأ

 قراوفلاو خيراتلا قوف يه يتلا ةمئادلا هئدابم ًاضيأ وه قالخألا
 , 759 حةيموقلا

 ًايرظن يلليفايكملا بهذملا ةيعويشلا تنبت قلطنملا اذه نمو.
 لاثمع «ينوليسويزانكأ» ىتأ دقو  ةسايسلا لصف يف رم امك ًايلمعو

 يف ًازراب ًاوضع هرابتعاب يتوليس ناك :قيمعلا هازغم هل كلذ ىلع
 وهو ةيلودلا ةيعويشلا تاسلج يف كراشي يلاطيإلا يعويشلا بزحلا
 هتردصأ رارق قيبطت لوح فالخن بشن تاعامتجإلا دحأ يف هنأ انثدحي
 هاجت ةفلاخم رظن ةهجو ءاضعألا ضعب ىدبأ دقو «ةيزكرملا ةنجللا
 نيئىسوؤرلا لا ىلع :لاق نأ لإ يسورلا بودنملا نم ناك ايف ةلوقعم اهنأ رهظ رارقلا

 ىلع فرصتت مث ردص يذلا رارقلل عمضخت اهنأ نلعت نأ عورفلا عيمج

 ربتعي اذه نكلو» ًاعطاقم يزيلكنإلا بودنملا ماقف مات كلذ سكع

 نم ةفصاعب هيزنلا ضارتعالا كلذ لبوق دقو» :ينوليس لوقي .ًابذك
 بتاكم بسحأ ال يذلاو بلقلا نم رداصلا قداصلا كحضلا
 هذه ثعاذ دقو لبق نس هلثم تعمس دق ةبيثكلا ةيلودلا ةيعويشلا

 يتلا يزيلكنإلا ةباجإ نأ ذإ اهضرعو وكسوم لوط يف ًاعيرس «ةتكنلا»
 ايسور يف نيفظوملا رابكو نيلاتس ىلإ فتاهلاب تلقن نأ ثبلت مل قدصت ال
 , ("9(كحضلاو طاسبنإلا نم ةفصاغ ناكم لك يف ريثت تناكو

 نإ يعويشلا يقالخألا عقاولا ضعب هللا ءاش نإ ىرنسو اذه
 .قالخأ همسا ءيش ةيعويشلا ىدل ناك

 خف م ان

 15١. 1689 :رلجتا نم صوصن (؟9)

 .١؟١ :ىوه يذلا منصلا (؟5)



 :نويعفنلاو ةيوضعلا ةيرظنلا  ًاسماخ

 ةيوضعلا ةيرظنلا زربت ىربكلا .ةيعامتجإلا تايرظنلا نيب نم
 تايرظنلا نيب نمو .«'2اهيلتم عملأ (رسنبس تربره» دعي يتلا

 «ثمس مدا»و «ماتنب» اهءاول لمح يلا «ةيعفنلا ةيرظنلا» ةيقالخألا

 .«لسر دنارترب» نرقلا اذه يف اهلثميو «لم تراويتس نوج»و

 ساسأ ىلع امهجلاعنو نيتيرظنلا نيتاه ىلإ رظنن نأ انل حصيو
 [هف «ارتلجنا» ةئيبلا يف |هقافتا ىلإ ةفاضإلابف ًادحاو ًاهاجتا نالثمي ايمنأ
 يتلا ةيوازلا يهو قالخألاو نيدلا ىلإ رظنلا يف نادحتت وأ نابراقتت

 ناسنإلا نع اههتاموهفم نادمتسي امبنأ امك اهلالخ نم انعوضوم جلاعن
 اذه ودبي يتلا ىلوألا ةيرظنلا ايسال روطتلا ةيرظن نم عمتجملاو
 ْ .هسفن اهامسم يف ًاحضاو دادمتسالا

 (ى روطتلا نوناقل عضخت نايدألا» نأ ىريف رسئبس تربره امأ

 نيدلا ةأشنل صاخ ريسفتب يتأيو «ىرخألا رهاوظلا عيمج عضخت
 : الئاق «ورتوب» هنع ثدحتي

 ةعقاولا يه يخيراتلا بيترتلل ًاعبت نايدألا يف ةيادبلا ةطقن نإ»

 رخآ ًائيش تسيل اهل ةياهن ال ةفلتخم روص اهنع جتنيف ددعتت يتلا ةيلوألا
 ءاملا ةحفص يف ىري ناسنإلاف(0هناا© نيرقلاب رسنبس هيمسي ام ىوس

 هريغ ةروص اهيف ىري امك ايؤرلا يف هسفن ىري كلذكو هنيرق وأ هتروص
 نيرقلا نأ داقتعالا ىلإ هب ليمت ةيعيبط ةعزن ناسنإلا ينو. . سانلانم

 ملح يف ىرخأ ةرم رهظي هلعلو فرصني هنأ رمألا يفام لك . ىشالتيال

 انألا هذه نأب داقتعالا هيلع لهس ءرملا ةينم تناح اذإ ىتح لبقتسم

 نذإ يهف هسفنب ةهيبش ًاليلقو ًاريثك لظت اهنأو ةيقاب لازت ال ةضماغلا
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 نمو «هنيرق تناك يذلا يئرملا نئاكلا كلذ ًابيرق وأ ًاديعب ًاهبش هبشت
 اهتوق يفو ةعيبطلا ىلع ةقئافلا تانئاكلاو حاورألا يف داقتعالا أشن انه
 رظن يف نايدألل يخيراتلا لصألا وه اذهو ناسنإلا ةايح يف اهريثأتو
 اذه نع عرفت مث ةيروقيبألا عم هيف يقتلي يذلاو رسنبس تربره

 ةيتونهكلا مظنلاو سوقطلاو تادقتعملا داقتعالا

 دقو ًاحور ربتعي نأ نككمي يذلا هنيرق يعقاو نئاك لكلو»

 ايلعلا حاورألا ناطلس تحت نمزلا رم ىلع ايندلا حاورألا تدشتحا
 .دحاو هلإل عوضخلا ىلإ اهتاذ ةحآلا هذه تهتنا مث ةحلآلاب تيمس يتلا
 للم د ةعيبطلا. ىلع ةقئافلا ىوقلا هذه ليثمت 0 ناسنإلا ىعس دقو
 دلا تافارخلا ةبغرلا هذه نم تأشنف هنم ةبوبحمو ةبيرق 1

 نوناق بسح تمن يتلا مظنلاو تادابعلاو ىقرلا هايجولوثيملا» وأ
 راثآب الإ ًانايحأ اهسفنل هيف ظفتحت دعت مل يذلا دحلا ىلإ متاذ روطتلا
 . اهلصأ نم ًادج ةفيعض

 سانلا تاداقتعال ديدشلا روطتلا دعب مظنلا هذه تدقف ذإو»

 يهو ةيعامتجا ةطبارك ةمئاق تلظ دقف لوألا اهفده ىلع اهدامتعا
 نم نايدألا تحبصأو مظنلا هذه ىلع روطتلا اهعلخ ةيمهألا ةغلاب ةفص
 ةحلصم دارفألل ناك كلذلو تاعامجلا رارمتسا لثمت ًادعاصف نآلا

 , '"ياهمارتحا يف ىمظع

 ةيمهو لوصأو ةديعب روذج قالتخا يف هلايخ رسنبس دهجأ اذكه
 ةريخألا ةجيتنلا ىلإ لصيل  سكرامو مياكرودو تنوك لعف امك نيدلل

 رادم ةجيتنلا هذه ىلعو ةيحلصم ةيعامتجا ةطبار نايدألا نأ ىهو

 بهذملا اذه ىطعأ هنأ ىلع دزي مل هنأ عقاولاف يعفنلا يقالخألا بهذملا

 نيدئاو 220 اله ال6 :نيدلا ا
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 ربعي ال هنأل بهذملا اذهل ًاجذومت «لسر دنارترب» ذخأنلو .ةديدج ةوق
 عقاولا نع ثدحتي لب بسحف ماتنب اهأدتبا يتلا ةيعفنلا ةسردملا نع

 :لسر لوقي .ةيبرغلا ةايحلا ىلع رطيسي يذلا بهذملا اذهل لمعلا
 ثدح يذلا لئامملا لصفلا نم بعصأ توهاللا نع قالخألا لصف»
 بعصي ةيديلقتلا ةيقالخألا ميهافملا نم ديدعلاف ..ملعلا ةلاح يف

 دوجو ضارتفا نم ساسأ ىلع الإ هريربت بعصي ابنم ريثكو لب هريسفت
 نأ لوقأ ال انأو» . «تباث ينوك فده لقألا ىلع وأ» يملاع حور وأ هلإ

 اهنأب لوقأ نكلو ىنيد ساسأ نود ةليحتسم تاريربتلاو تاريسفتلا هذه

 ماغرإلا ةوقو عانقإلا ىلع اهتردق دقفت ساسألا اذه لثم نودب
 نوكسمتملا اهلضفي يتلا ججحلا ىدحإ تناك دقو .يجولوكيسلا
 وركفم ركنأ دقو ًارارشأ سانلا ريصي نيدلا نودب هنأ اًمئاد نيدلاب

 كبوج ديس يرنه ىلإ ماتنب نم ايناطيرب يف رارحألا رشع عساتلا نرقلا
 .(اديدش اراكنإ ةححلا هذه

 ةيعامتجا ةروص ةيأ ىلع قالخألا لالقتسا ناكمإ عوضوم نإ»
 اعف لسر ماق دقو .2"«هلمكأب هثحب ةداعإ بجي نيدلا نع ةبسانم
 نإ لب قالخألا ردصم سيل نيدلا نأ اهدافم ةجيتن ىلإ لصوف كلذب
 :روطتلا نم لحارم ثالثب ترم دق قالخألا

 ١ مرحملا يأ  (بات) روظحملا قالخأ .
 .ةيهلإلا ةعاطلا قالخأ د ؟

 .ةيلقع ةيعفن قالخأ يهو ةثيدحلا قالخألا

 :كلذ ليصفت يف لسر لوقي

 تاعمتجملا عيمج يف ةيقالخألا رعاشملاو تادقتعملا دجوت»

 امم تادقتعملا هذه ضعبو . . .ةيئادب اهرثكأ ىتح ةفورعملا ةيناسنإلا
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 نم ةقحاسلا ةيبلاغلا نأ ديب ةيلقع سسأ ىلع هنع عافدلا نكمي

 .(ةتحب ةيفارخ ةيئادبلا تاعمتجملا يف تادقتعملا

 ةيئادبلا قالخألل ةيسيئرلا رداصملا دحأ وه (وبات) روظحملاو»

 يف لمحت ةليبقلا سيئر صخت يتلا كلت ةصاخ ءايشألا ضعب كانهف

 حورلل ةسركم اهتاذب ىرخأ ءايشأو . توق اهتسمل اذإو عنملا اهتايط

 ةعورشم ةمعطألا سضعبو ةليبقلا رحاس ىوس اهلمعتسي الأ بيو

 اورهطتي ىتح نيرذق نوربتعي دارفألا ضعبو عورشم ريغ اهضعبو
 الف ءامدلا ضعب مهثولت نيذلا كئلوأ لثم ىلع ةصاخ كلذ قبطنيو

 ءاسنلا ىلع قبطني هنا لب لتقلا ةيرج اوبكترا نم ىلع رمألا رصتقي

 لظتو 5 ك5 له :نييواللا رفس) «ثمطلا تارودو ةدالولا ءانثأ

 ةنيدمتملا تاعمتجملا يف ةيقأب «روظحملا» اهساسأ يلا ةليضفلا روص

 سيلكوديبمأ ناكو لوقبلا لكأ ثروغاثيف مرح دقف سانلا كردت ام ربكأ ىدم

 نم نويكودنهلا فجر يو ةثئيطخ هيف راغلا قاروأ خضم نأ دقتعي

 نوكسمتملا دوهيلاو نوملسملا ربتعي انيب رقبلا محل لكأ ةركف درحجم

 نيدلا لاجر دحأ لسرأ ١915 ةنس يفو . .رهاط ريغ ريزنخلا نيدلاب

 دض برحلا ف انحاجن مدع وزعي فحصلا لإ ًاباتك ءمدتااتوكس نم

 عيمجو ٠ .داحألا مايأ قف سطاطبلا ةعارز تعحش ةموكحلا نأ ىلإ ناملألا

 .روظحملا ساسأ ىلع ل اهريربت نكمي ال ءارآلا هذه

 دارفأ نيب جاوزلا نم ةفلتغ ًاروص مرحت يتلا نيناوقلا راشتناو»
 ىلإ ًانايحأ مسقت ةليبقلاف روظحملا ىلع ةلثمألا ريخ نم لثم وه ةريشعلا

 ريغ ىرخأ ةعومجم نم هتجوز ذختي نأ لجرلا ىلعو تاعومجم
 يف دحاولا لفطلا ءابأ جاوز ةيسكذوثرألا ةسينكلا مرحتو .هتعومجم

 جوزتي نأ ارتلجنا يف بيرق دهع ىلإ عيطتسي لجرلا نكي ملو دامعلا
 . ةافوتملا هتحوز تح أ
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 تاجيزلا نأ ٍساسأ ىلع اهريربت نكميال تاجيزلا هذه لثمو

 ساسأ ىلع الأ اهنع عافدلا ىلإ ليبس الو ررض يأ نمضتت ةمرحملا

 .ةميدقلا تاروظحملا نم

 لزي مل يتلا مراحملا نم جاوزلا روص نأ كلذ نم رثكأو لب»
 دح ىلإ سانلا مظعم اهعظفتسي عرشلاو قفتي ال امن اهربتعي انمظعم

 نم ًارثأ كلذ ربتعن نأ بيو اهنع مجني يذلا ررضلا عم بسانتي ال

 ."*(يلقعلا ريربتلا لبق ًادوجوم ناك يذلا روظحملا راثآ

 ميرحتلاو مراحملا جاوز نم زئمشملا روفنلا نيب الثم نراقو»
 نأل ةفارخلا رصنع اهيف لخدي ال ىتلا ريوزتلا لثم مئارجل ءىداهلا

 . "*)اهباكترا نوعيطتسي ال نيشحوتملا

 : ةيناثلا ةلحرملا نع ثيدحلا ىلإ لسر لقتني مث

 تاروظحملا درجمل مهوبق لق ةنيدملا يف نومدقتي سانلا أدب املك»

 ملكت مث» أدبت ةرشعلا رماوألاف «ةيحلإلا يهاونلاو رماوألا اهلحم اولحأف

 :مائاق تاملكلا هذه عيمجب هللا

 يذلا وه برلا نأ اهرخآ ىلإ الوأ نم ةاروتلا يف دجنو

 يه ةيساسألا ةعاطلاو قالخألا رهوج ةعاطلا حبصت اذكهو»

 ةعاطلا نم ةديدع ىرخأ ًاروص كانه نأ ديب «ةيهلإلا ةئيشملا ةعاط

 ةثيشم اهردصم ةيعامتجإإلا ةاواسملا مدع ناولأ نأ نم اهتيعرش دمتست

 ىوس قبي لو ةيضرألا ةركلا ناكس ىلع تضق ةيرذ ةلبنق نأ ضرفنل» 77 : ص لسر لوقي (78)

 ةيملع ةقد نم اهلايو «ضرقني يرشبلا سنجلا اعدي نا |[هيلع بجي لهف هتقيقشو قيقش
 !!لالدتسالا يف ةيعوضرمو

 ,؟؟-١51 :قباسلا ردصملا (58)

 كك



 تاجوزلاو مهتداس ةعاط ديبعلاو كلملا ةعاط مهيلع بهجت اياعرلاف هللا

 . ”)(مهئابآ ةعاط ءانبألاو نهجاوزأ ةعاط

 نكلو ًاضيأ ًايدق ًاساسأ اهل نأ لسر ىريف ةثلاثلا ةلحرملا امأ
 رمألا لوأ نم كانه ناك دقلو» :ثيدحلا رصعلا يف لإ اهنأش مظعي مل

 ءاطعلاو ذيخألا أدبم وهو ةيقالخألا دعاوقلاو رعاشملل فلتخم ساسأ

 مظنلا يف لاحلا وه اك اذه دمتعي الو . يعامتجإلا يضارتلا وأ

 ةفصب ثعبني هنإ .نيدلا ىلع الو ةفارخلا ىلع . .ىرخألا ةيقالخألا
 لائم سطاطبلا نم ًائيش ديرأ امدنعف .ةئداه ةايح يف ةبغرلا نع ةماع

 يراجو .يراج لقح يف هنم ضعب ىلع يلوتسأو اليل للستأ دق
 نأ ىرنس ةيابغلا فو : . يحافت رجش نم ةهكافلا قرسي نأب مقتني دق
 لام مرتحا انم الك نأ ول ةحار رثكأو ًاجاعزإ لقأ نوكيس رمألا

 . «رخآلا

 تاروظحملا هدعاست دق اذه لثم ًاماظن نأ نم مغرلاب»

 ثيح اهرايبنا دعب ىتح اًئاق لظي نأ عيطتسي هنأ لإ ةينيدلا عئارشلا وأ
 ةيندملا مدقت عمو عيمجلل ايازم اياونلا ةيحان نم لقألا ىلع نمضتي هنأ

 مكحلاو عيرشتلا يف دارطاب ماظنلا اذه هبعلي يذلا رودلا مظع

 قيمعلا ساسحإلا كلذب ءاحيإلا يف حجي مل هنكلو ,ةصاخلا قالخألاو

 اذه لعلو ,©5>«روظحملا وأ نيدلاب 5غ ريقوتلا وأ عاظفتسالا نم
 ةئداشلا ةايحلاو يعامتجالا يضارتلا ىلإ ةفاضإلاب) لسر نم كاردتسالا

 يف يناميإلا رصنعلا ةميق نايبل يفكي .(!!مويلا برغلا دوست يتلا
 .قالخألا

 .؟؟ 784 :قباسلا ردصملا (70)

 .قباسلا ردصملا (#*1)

 انتو



 :ةثيدحلا ةيسفنلا تاساردلا  ًاسداس
 مولعلا ثدحأ وه رصاعملا سفنلا ملع نأ نيثحابلا ضعب قري

 اذه ةدالو نوزعيو .ةفسلفلاو نيدلا نع لقتسا ملع رخآ هنأل ًاعيمج

 : يضاملا نرقلا فصتنم يف تزرب لماوع ةثالث ىلإ ملعلا

 .ءاضعألا فئاظو ملعو تايعيبطلا ف ةديدجلا تازجنملا :اهوأ

 ملع نع هئارآل ًاضرع مدق يذلا نيوراد سلراش :يناثلاو
 نع ريبعتلا» :ناونعب ًاباتك فلأو ..ثيدحلا يروطتلا ةايحلا

 . .«تاناويحلاو ناسنإلا دنع تالاعفنإلا

 لماعم «ةرم لوأل اوسسأ يذلا نييبيرجتلا» ثاحبأ :ثلاثلاو
 , ©9«ةنيدحلا ةيسفنلا تاساردلا

 يرظنلا نييوتسملا ىلع ةرصاعملا ةيسفنلا سرادملا رهشأو
 :ناتسردم  قالخألا عوضومب اهتلص ةهج نم اهيس ال - يقيبطتلاو

 (همءطوماهدعافس) : ةيكولسلا ةسردملا : ىل وألا

 راكفألا ضهاني يدام سفن ملع مايق نأ «زليو يزاه» ىري

 مزيناكيملا» ةامسأ ام يه ةدوقفم ةقلح ىلإ رقتفي ناك ةيلاثملاو ةيعجرلا

 فيكو ةعيبطلاب يعولا جتنيو جتن فيك انل رسفي نأ هنكمي يذلا يداملا
 . «عقاولا يعولا سكعي

 دقتفت تناك نأ ذنم ام ًافعض يناعت ةيدالا تلظ دقل» :لوقيو
 اذه نويلاثملا لغتساو ًالوهجم يبصعلا مزناكيملا ناك ذنم يأ ةقلحلا هذه
 2 ركفلا شيوشتو لهجلا رشنل نويعجرلا هنم دافتساو فعضلا

 ,©”9«ةيرشبلا ةعيبطلا نع ريطاسأ

 339 35/9 :فولقابو ديورف :زليو يراه رظنا 0
 .م9 ىلا :قباسلا ردصملا (#)

 كاي



 «فولفاب» وه ةرغثلا هذه دسي نأ عاطتسا يذلا ثحابلاو
 موقت يذلا يساسألا أدبملاو .«ةيطرشلا ةسكعنملا لاعفألا» نع هتيرظنب

 ةجيتن كلذو «هتيدامو ناسنإلا ةيناويح» وه ةيكولسلا ةسردملا هيلع

 تاباتك يف ءاوس ًايلج ودبي ناميإ وهو نيوراد ةيرظنب ىمعألا اهناميإل
 يتلا ىربكلا لكاشملا ىدحإ تناك دقف «ةيلمعلا نبا يف وأ فولفاب

 يعولا ةأشن» ةلكشم يه حجانلا جالعلا ال عضو هنأ فولفاب مهوتي

 «أناسنإ حبصأ نأ ىلإ ًادرق ناك نأ ذنم يناسنإلا عوتلا يف يف هروطتو

 ةلحرم غلب ىتح هروطت ةريسم يف ناويحلا ماع بستكا)» ' :ًاضيأ لوقيو

 ينعيو 240( يبصعلا طاشنلا مزيناكيل ةلمكم ةديرف ةفاضإ ناسن آلا

 . يراشآلا مظنلا كلذب

 ةيلالقتسا راكنإو حورلا راكنإ يف ل !افمجتف ةيركفلا اهتصالخ امأ

 ًالاعفأو هلمكأب يرشبلا كولسلا رابتعاو هدحو دسجلاب ناميإلاو لقعلا

 ةيسكراملا ةيرظنلا معدت ةيكولسلا نأ يأ ريغال (ةسكعنم ةيطرش

 زلجنأ ةيرظن دنستو 'ممرعاشم نيعي يذلا وه سانلا عقاو» نأ ةلئاقلا

 انه نمو ةدرقلا نع هروط يأ ناسنإلا قلخ يذلا وه لمعلا نأ

 كلذ نعو .©0(ةثيدحلا ةيداملا» مسإ (دوج» فوسليفلا اهيلع نط ْ

 : الئاق زليو يراه ثادحتي

 ناسنإلا ىلع رصاق ماظن وهو مالكلا ماظن نع فولفاب ةيرظنو»

 نع هباثك يف زلجنأ اهيلإ راشأ يتلا ةرغثلا ألمت يتلا ةيرظنلا يه هدحو

 .«ناسنإلا ىلإ ةدرقلا ةلحرم نم لاقتنإلا

 ةيقارلا ةيبصعلا تايلمعلا نع فولفاب ةيرظن نأ دجن اذكهو»

 .ةيداملل اليلج ًاماهسإ مدقت امهنإ ةيرشبلا ةفرعملا يف ةرغثلا كلت ألمت ذإ

 .م81-498 :قباسلا ردصملا (4)

 .«ثيدحلا ركفلا عزانم» يف اهنع هبتك يذلا لصفلا رظنا (*6)

 كلا



 ةيداملا ةيضقلا قدص ىلع ناهربلا يف ةريخألا ةقلحلاب اندوزت يهف
 ةداملل ةبسنلاب يوناث يرشبلا لقعلا وأ يعولا نأب ةلئاقلا ةيساسألا
 مل نإو ةقحاس ةبرض ةيلاثملا تقلت هسفن ببسلا اذهلو . . .اهنم قتشمو
 طاشنلل ةيوناث ةداملا نأب لئاقلا بهذملا يهو ةريخألاو ةيضاقلا نكت
 , ”90هنم ةقتشم م و ٍلقعلا

 دكؤت ةديدج ةوطخ وه يقارلا يبصعلا طاشنلا ةسارد ملع نإ
 عقاولل ساكعنا ةفرعملاو يعولا نأب ةلئاقلا ةيداملا ةفرعملا ةيرظنأ قمعتو
 هجوب دوجولا يعولا سكعيو» نينيل لوقي اذه يفو.هعم قباطت قحلا نأو
 داوملا يه تاساسحالاو.ةيداملا بهاذملا لك فقوم لمجم وه اذهو ماع
 نيناوقلاو قئاقحلا نايبيرجتلا ملعلاو ركفلا اهنم جرختسي يتلا ةيلوألا
 ةيرظن يأل ةيوازلا رجحو «يجراخلا ملاعلا ةكرحو ةعيبطلا سكعت يلا

 تاهبنم اهنإ عقاولل روص تاساسحالا نأب لوقلا وه ةفرعملا يف ةيدام
 يدام ركفم ع نإ» نينيل لوقي اذهو ةيجراخلا تاعوضوملا نع ةرداص
 ملاعلاب لقعلا طبرت ةرشابم ةطبار ىوس سيل ساسحالا نأ ىري
 لوحت متيو ةينهذ ةلاح ىلإ ةيجراخلا ةراثإلا ةقاطل لوحت هنإ يتجراخلا
 هنع ربعو فولفاب هفشتكا ام وهو يبصعلا زاهجلا لالخ نم ةقاطلا هذه

 يمالكلا نيماظنلا نيب طبرت يتلا ةطبارتملا «تامزناكيملا» ةروص يف

 ناسنإلا نس ةيكولسلا ةيرظنلا نومضم وه لامإب كلذ
 يف رثألا أوس ( ًايرظن يدلملا اهركف عم اهل ناك دقو هتافرصتل اهريسفتو

 ميقلا راكنإو ةرطفلا يفنل نومادهلا اهلغتسا دقف يعقاولا قيبطتلا

 نومذدختسي فيك اوفرع ةسايسلا تيغاوط نأ اك ةدرجملا ةيقلخلا

 28/١-997. :فولفابو ديورف (*5)
 . قباسلا ردصملا سفن 27



 باختنالا نوناق اومدختسا |ملثم بالكلا نم الدب بوعشلا ىلع اهبراجت
 كلذ نع ثيدحلا «يبن نب كلام» ةمالعلا لصف دقو لبق نم يعيبطلا

 .©”*0«ةيعقاولا دهاوشلاب ًاديؤم

 لعفلا ةيرظنب نيلئاقلا يف لوألا نكي مل فولفاب نأ عقاولاو

 هذاتسا ةيرظنلا ىلإ هقبس دقف نييكولسلا لوأ وه الو يطرشلا سكعنملا
 ةئس «خملل ةسكعنملا لاعفألا» :هامسأ ًاباتك فلأ يذلا «فونيشتس)

 هاجت ةظفحتم تناك ةيعويشلا ةروثلا لبقام فورظ نكلو ؛,: 5

 باتكلا نم تمش جر بسر طب يف ةباقرلا ةنجل نإف كلذلو مادهلا ركفلا

 باتك دض ءارا ذاختال» ماعلا بئانلا تدشانو داسفالاو رمأتلا ةحئار

 مئاعد ضوقي هنأ ساسأ ىلع فرطتملا يداملا فونيشتس .م .أ ذاتسالا

 ةلاسر بوث يف هتيرظن فونشيتس ديسلا غاص دقل عمتجملا يف قالخخألا

 هنأل كلذ ةيملعلا ةغيصلا نع نوكي ام دعبأ اهيولسأ نأ ديب ةيملع

 هذه انل دكؤتو .همهفي نأ يداعلا ءىراقلا ىلع لهسي بولسأب اهبتك

 نأ ًادماع دصقي فلؤملا نأ باتكلا رعس صخر نع للضف ةقيقحلا
 نأ اذه نع مزليو ءارقلا نم ددع ربكأل لوانتلا ةلهس هتيرظن نوكت

 داسفإ هب دوصقم «خملل ةسكعنملا لاعفألا» فونيشتس ديسلا باتك

 ةديقعلا فاعض ىلع ةروطخ لثمي ذإ نوناقلا نع جراخ وهف قالخألا

 , "؟©9(همادعإو هترداصم بجت مث نمو سانلا نم

 ةموكح تناك دقف فولفاب ذيملتلا امأ ذاتسألا هل ضرعت ام كلذ

 ةنس هتافو ىتح زيزعتلاو ميركتلا طحم لظو تاناجرهملا هل ميقت نيلاتس

 ,2؟ )كلذ يف ةبارغ الو م19“

 ىلع در دق ناخ نيدلا ديحو ةمالعلا نا امك «ةرمعتسملا دالبلا يف يركفلا عارصلا» باتك رظنا (78)
 .«ةرخآلاب ناميالا» لصف .ىدحتي مالسإلا هباتك يف ةيرظنلا

 .49 4١. :فولفابو ديورف رظنا (9)

 486/4١. :فولفابو ديورف رظنا (40)



 (مورفمدمدارلو : يسفنلا ليلحتلا ةس ردم ب. ةيناثلا

 جئاتنلا يف امهيسال هبش هجوأ |منيبو نارصاعتم ديورفو فولفاب
 - جبنملا يف امهنيب فالخلا نأ الإ .اهيلإ اهنم لك لصو يتلا دصاقملاو

 ديورف نأ نيح يف «روعشلا» نم قلطنا فولفاب نأ كلذ .قيمع

 انيب ةيعوضوم براجت ىلع فولفاب دمتعاو «روعشاللا» نم قلطنا
 .ةصاخ تاليلحتو ةيتاذ تاروصت ىلع ديورف دمتعا

 نع ربعت امم رثكأ «هتيدوهب» نع ربعت اهعيمج ديورف تافلؤمو
 ةيلج رهظت «ةيدوهيلا» هذهو !جبنم وأ ملع هل ناك نإ يملعلا هجبنم

 ةزراب ةرهاظ يهو .يرشبلا سنجلل نيدمعتملا ثيولتلاو سيندتلا يف

 رمآتلاو قالخألل دمعتملا داسفإلا يف ىلجتت امك .2؟')ةفرحملا ةاروتلا يف
 ”(دوملتلا» ىوحفو نومضم امهو ةيناسن لأ ميقلا ىلع ثيبخح 2445 1 3 .ديلإ -! ا! اه 4و |

 مالسلا هيلع حيسملا نم ديورف فقوم كلذ ىلع ةلالدلل يفكيو

 حيسملا فصي دوملتلا ناك ««ةينارصنلا ابوروا ىدل ةيصخش سدقأ»
 تناك ةسينكلا نكلو باقلألا عنشأو توعنلا عذذقأب مالسلا هيلع

 كرت ىلإ تاماخاحلا رطضا ام ةرداصملاو قرحلاب ناكم لك يف هقحالت

 تاعبرم عضوو ةيلاخ مالسلا هيلع حيسملا ركذت ىتلا تارابعلا ناكم

 ,49«2(يفخ فرط نم هيلإ ءاميإلا وأ اهلحم ةغراف

 رأثي نأ ملعلاب هحسمتو ثيبخلا هئاكذب عاطتسا ديورف نأ ريغ

 وهو هتنباب ينزي طول ءركسي حون ءايبنألاب ءادتبا ةماع يرشبلا سنتا ةفرحملا ةاروتلا تسند )4١(
 ةعصانلا مهتريس هب تهوش ام خلا اهب رفظيل لتقلل هضرعيو هدئاق ةجوز قشعي دواد «ناركس
 ,خلا نويروشالا ءنويثيحلا ,نونوعلم هتيرذو ناعنكد ةيرشبلا تالالسلاب ءاهتناو . ةموصعملا
 راتخملا هللا بعش دوهيلا ناب دسافلا معزلا ميعدت فدهب كلذ لك ةنوعلملا ةعبسلا بوعشلا

 . مهقالخا داسفاو نييمالا لاومأ زازتبال ةثيبخلا مهلئاسو ريربتو

 .دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا رظنا (45)

 .«دوملتلا يف حيسم او لصف .ناخ مالسإلا رفظ :دوملتلا رظنا (4*)
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 يف ةينالع اهرشنو اهنم عذقأو اهصنب تارابعلا كلتب ءاجف دوملتلل
 كلذ ىلع سقو .©«؟؟*)ءوس دي هسمت نأ نم نمأ وهو هبتكو هتارضاحم

 .قالخألاو نيدلا نم هفقوم

 ةئيبلا هيلإ تلصو يذلا خسفتلا ىدم ةفرعم ىلإ اندوقي اذهو

 ةمئالم ةئيب تناكف اهحاتجا يذلا يقلخلاو ينيدلا رايجخالاو ةيبوروألا

 . مظعأ خسفت ىلإ اهعفد ام اهلبقتو ديورف راكفأ خيرفتل

 ةتلفنملا ةيناويحلا ةعزنلاو سوفنلا يف لغلغت يداملا ركفلاف

 نم اهبحاص امو ةيعانصلا ةروثلاو ةايحلل ةماعلا ةغبصلا ىه تحبصأ

 تأيه «ةيرسألا ةايحلا يف ككفتو ةيعامتجالا ةينبلا يف رييغت
 بورحلا تناك مث يدئاقعلاو يقالخألا مدهلل وحلا  اهعيمج

 هتدقفأو يوروألا عمتجملا مئاع» تضوقف (ىلوألا) ةيملعلاو ةيميلقالا

 بولقلا يف رعذلاو بعرلا ترشنو هتادقتعمو هئدابم لك يف ةقثلا

 .تايقالخألاو نيناوقلاو فارعألا لك تمطحو

 نفلاو بدألا يف نئاش طوبهو عيرم فافسإ كلذ بحصو

 . هتاحولو هصصقو سنجلا بتكو انيسلا رود هتممعو هترسي

 نم ةيبوروألا ةيسفنلا يف ًامود جلتعي ناكام كلذ ىلإ فاضي

 كفني ال روعشو اهنم ماقتنالل بئاد زفحتو ةسينكلا ىلع مراع دقح

 تأيه رومألا هذه لك .اهل ةينابهرلا هتثروأام وهو بنذلاو صقنلاب
 ةعزملا شبنو ةيقابلا ةوذجلا ءافطال نييدوملتلا نيمادهلل مئالملا وجلا

 .ةليضفلاو قلخلا دسج نم ةريخألا

 ةيلامسأرلا مايق يف مث ةيسنرفلا ةروثلا يف مهرود انفرع دقو

 مياكرودو سكرامل انضرع مث ةينيورادلل مهلالغتسال انضرعتو

 .27 ج يسفنلا ليلحتلا نم تالاح سخ» :ًالثم رظنا (44)

 حرا



 ثلاث ىلإ يخيراتلا نمزلاو ثحبلا انب لصي نآلاو ةمادحلا امهراكفأو
 .افافسإ مهحرصأو ةأرج مهرثكأ وهو «ديورف» ةثالثلا

 عفاودلا اوكردي نأ نييبرغلا نيثحابلا ضعب تفي مل هنأ قحلاو

 هتيرظن قيبطتو هتيدوهب ىلإ اهعاجراب يديورفلا ركفلل ةيفخلا تاقلطنملاو
 دجي ايلعلا انألا موهفم نأ دكؤملا نم» :مهضعب لاق دقو هسفن لع

 نوناقلا يه ايلعلا انألا هذه نإ «ةيدوهيلا» ىلوألا ديورف ةنايد يف هردصم

 ةيصخش نم وأ أبأ اهرابتعاب ةيحلإلا ةيسيئرلا ةيصخشلا نم ًاءدب نطبتملا

 .46©)وعم ًاطيسوو ابأ اهرابتعاب ىسوم

 عيظفلا راشتنالا مامأ لوط الو هل لوحال كاردالا اذه نكلو
 كلذ ءبع عقيو . كهذم ًايملع ًافشك تناك ول امك ءاج يذلا ةيديورفلل

 يدوهيلا بهذملا ريثأت تحت اًيئاد لمعت يتلا ةيبرغلا ةفاحصلا قتاع ىلع

 .دوهيلا نيبارملا نم يحوبو

 ديحولا لخدملا فشتكا هنأب همعز نم ديورف ةيرظن أدبت

 ةدقعو وهو اهكولس لع مكحلاو ةيرشبلا سفنلا ةساردل ميلسلاو

 :ًاقح ميظع فاشتكا هنأ ديورف دقتعيو بيدوأ

 رخف الإ يسفنلا ليلحتلل نكي مل ول هنأ لوقأ نأ يل قميو
 دادع يف همظني نأب ًاقيلخ كلذ ناكل ةتوبكملا بيدوأ ةدقع فاشتكا

 .(()«اثيدح يناسنالا سنجلا بسك ام نمثأ

 ؟ليوهتلا اذهب ةريدجلا هذه بيدوأ ةدقع ىرتاي ءيش يأف

 رعشي ةركبم نس يف ريغصلا دلولا أدبي» اهنايب يف ديورف لوقي

 ةجيتنلا ىلإ اولصوو ديورف ةيرظن نيركفملا ضعب قبط قرشلا ينو 765 :الوريجوف رييب (48)
 مهريغ نمو مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا» بطق دمحم ذاتسالا نيملسملا نم مهزرباو اهسفن

 .«يدوملتلا ثارتلاو يديورفلا ركفلا» سيجرج يربص
 .55 :يسفنلا ليلحتلا يف زجوملا (45)



 هنأ ارك مألا يدنب ًاقلعتم لصألا يف ناك بح وهو .همأ وحن بحلاب
 ىلع دامتعالا ةروص ىلع اشنت (479عوضوملا بح تاللاح نم ةلاح لوأ

 ىقبتو هتيصخش صمقتب موقي دلولا نإف بألاب قلعتي |يف امأ مآلا

 تابغرلا ذحخأت مث تقولا نم ةرتفل تلج ىلإ ًابنج ناتقالعلا ناتاه

 قوعي هنأك ودبي بألا ذخأيو ةدشلا يف دادزت مألا وحن ةهجتملا ةيسنج ا

 صمقت ذخأي مث «بيدوأ ةدقع» أشنت كلذ نعو تابغرلا هذه قيقحت

 يف ةبغر ىلإ لوحتيو «ةيئادع ةفص ذختي كلذ دعب بألا ةيصخش

 هتقالع حسصتو « مألا نم هناكم ليخأي يكل بألا نم صلختلا

 .ةضقانتم ةظحللا هذه ذنم بألا عم ةينادجولا

 و يف يعيبط رسمأ وهو ينادجولا صضقانتلا اذه امنأك ودبيو)

 فقوم نم نوكتيو ءًاحضاو نآلا حبصأ دق ا ةيادبلا ذنم صمقتلا

 دومضم مألا وحن ةديدشلا بحلا ةقالعو بألا وحن ينادجولا ضقانتلا

 .دلولا دنع ةطيسبلا ةيباجيالا بيدوأ ةدقع

 بصح نع عالقإلا بجاولا نم حبصي بيدوأ ةدقع لاوزبو»

 امإو مألا ةيصخش صمقتب امإ :نيرمأ دحأب اهناكم المي دقو «مألا

 ةلماكلا بيدوأ ةدقع عجرتو .ةديدش ةجردب بألا ةيصخش صمقتب

 نأ اذه ىنعمو .لافطألا دنع لصألا يف ةدوجوملا ةيسنحلا ةيئانثلا ىلإ

 بحمل ا فقومو هيبأ عم ينادجولا ضقانتلا فقوم طقف فقيال 0

 يدديو تنبلا كولس تقولا سفن يف أضيأ كلسي ره انإو دمأ عم

 ةريغلاو همأ وحن ءادعلا هاجتا يدبي اك هيبأ وحن ًايفطاع ًايوثنأ اليم
 , (44)(ابغم

 نم رداص هنأ ساسأ ىلع هلوانتو مالكلا اذه دحأ عمس اذإو

 .عابشالاو غيرفتلل ًافده نوكيو ةيزيرغلا ةقاطلا هوحن هجتت يذلا ءيشلا :هدنع  عوضوملا (47)
 .58/514 :زئارغلاو تاذلا (4مه)



 لاؤس زربي اهريثي يتلا ةلئسألا نيب نم نإف لوقيام يعي داج ناسنإ
 اذه ديورف عدي الو ؟لافطألا ىدل يسنج روعش دوجو ناكمإ نع

 لايخلا» ىلع ًادمتعم كلذ يف لوقلا لصفي لب .باوج الب لاؤسلا
 يدتبت امنإو غولبلا دنع لوأ أدبت ال ةيسنجلا ةايحلا» :سندلا « يدوهيلا
 ركبملا ةلوفطلا دهع يف دهاشنف» ؛«ةحضاو رهاظمب داليملا بقع

 الإ ةيسنجلا ةفص اهيلع ركني نأ نكميال يسنجلا طاشنلل تامالع
 !!«ميدقلا ضرفملا يأرلا

 ةرتف اهعبتيو ىلوألا ةيسنجلا ةلحرملا يه ديورف دنع هذهو

 ةلحرم يهف ةئلاثلا امأ « يسنجلا طاشنلا راثا اهيف ودبتال «نومك»

 . غولبلا

 ةقيقح ىلإ انب يدؤي اذهو» ًاجتنتسم كلذ ىلع ديورف قلعيو
 دنع الإ هدجن الام وهو «نيترود ىلع درت ةيسنجلا ةايحلا نأ ىهو ةماه

 ليلدلا امأ .«هنيوكت يف ةيمغألا غلاب ًارثأ هل نأ كش الو ناسنإلا
 ردحنا ناسنإلا نأب لئاقلا ضرفلا هنأ ديورف دقتعيف كلذ ىلع يملعلا
 .ةسماخلا نس يف يمسجلا حضنلا غلبي ناك ييدث ناويح نع

 الو هنع تامولعم ةيأب ديورف اندوزي ال !«يملعلا» ليلدلا اذهو
 جاور ةجوم ىلع دمتعا هلعلو . يملعلا يخيراتلا هردصم نع انربخ

 اهترهش تناكو اهبابش ناوفنع يف هثاحبأ ديورف أدب يتلا نيوراد ةيضرف
 .اهوح راثي لؤاست يأ عطقت ةرّبدملا ةيغاطلا

 ةيملع ةقيقح ناك ول امك كلذ حرشي ديورف نإف لاح ةيأ ىلعو

 ضرعت ةيوهش ةقطنم هفصوب رهظي وضع لوأ» :لوقيف العف ةتباث
 يف لفطلا حاحلإف داليملا ذنم مضلا يه سفنلا ىلع (؟*)ةيديبللا اهتبلاطم

 .ةيسنجلا زئارغلاب ةقلعتملا ةيسفنلا ةقاطلا :هدنع وديبللا (45)
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 ىلإ ةجاح نع حوضوب مني ةركبم ةلحرم يف هب هثبشتو صملا
 . «ةيسنج اهنأب فصوت نأ بجي لب نكمي . . .عابشإلا

 عابشإلا نأل ةيجرشلا ةيداسلا ةلحرملا» يهف ةيناثلا ةلحرملا امأ

 .«جارخالا ةفيظو يفو ناودعلا يف بلطي اهيف

 ةلحرملا عمو . .« ةيبيضقلا ةلحرملا» اهيمسن ةثلاثلا ةلحرملا»و

 نم برتقتو اهتورذ لفألا ةيلفطلا ةيسنجلا غلبت اهالخ * يلو ةييضقلا

 نأ ةايخأ هت : ًاثبع هبيضقب ثيبعي 0 يبيدوالا روطلا يبصلا

 600. . .همأي ةلص اذ يسنجلا طاشنلا نم ًاعون لوازي

 رق ماهوألاو تايضرفلا هذه نم ديورف ضرغ نإف نآلا ىلإو
 ضرف ةفاضإب هحاضيإ يف ذخأي هنكل أمات حضاو ريغ لا زيام

 : (يلاثملا انألا» هامسأ ام وه بيدوأ ةدقع نم ميشا

 ًاضيأ وهف كلذلو بيدوأ ةدقع ثيرو نذا وه يلاثملا !"ًالافد

 )وهلا يف وديبللاب ترم يتلا تابلقتلا مهأو عفاودلا ىوقأ ةجيتن
 موقي امك بيدوأ ةدقع ىلع بلغتلاب انألا موقي يلاثملا انألا اذه نوكتبو

 ,(9(مهلا ةطلس تحت هسفن عضوب تقولا سفن يف

 يف ديورف أدبي دحلا اذه ىلإ ةيمهولا ةلسلسلاتلصو دق ذإو

 :ديعبلا هامرم نع حاصفإلا

 هوجولا عيمج نم نوي امنإ يلاثملا انألا نأ نيبن نأ لهسلا نم»

 وحن هقوشل ليدب هنأ ثيح نمو «ةيماسلا تاسنالا ةعيبط نم رظتنيام

 .51-590 يسفنلا ليلحتلا ملاعم رظناو 77-88 يسفنلا ليلحتلا يف هجوملا (00)

 يزيرغو ثوررم وه ام لك يوحي يذلا سفتلا نم مسقلا كلذ وه  هتيرظن بسح :وهلا )8١(
 .ناسنإلا يف تباثو

 .ا/ه :زئارغلاو تاذلا (68؟)



 سفنلا مكح نأو نايدألا عيمج تأشن هنم يذلا لصألا ىلع يوحيوهف بألا

 ساسحالاب ثدحي امنإ هدنع يلاثم وهام قيقحت يف لشف دق انألا نأب
 ربكي امدنعو . هقوش نيدتملا هب تبثي يذلا ساسحالا وهو ةرادجلا مدعب

 يوذ نيرخآلا صاخشألا ىلإو نيسردملا ىلإ بألا ةطلس لقتنت لفطلا
 رمتست يهو يلاثملا انألا يف ةيقاب مهيهاونو مهرماوأ ةطلس لظتو ذوفنلا
 .«ريمضلا ةروص يف قالخألا ىلع اهتباقر لوازت

 رصانعلا يهو يعامتجالا روعشلاو قالخألاو نيدلا نإ»

 ًادحاو ًائيش لصألا يف تناك امنإ  ناسنالا يف ىمسأ وه امل ةيساسألا

 باتك يف هتعضو يذلا ضرفلل ًاعبت ءايشألا هذه تبستكا دقو

 بستكاف يناسنالا عونلا ءوشن ءانثأ بدألا ةدقع نع (مرحملاو مطوطلا»
 بيدوأ ةدقع ىلع بلغتلل ةيقيقحلا ةيلمعلا نع يقلخلا عزاولاونيدلا

 095(. .اهسفن
 الو هيلع ليلدال دمعتملا ءارحلا اذه نأ لوقنو لجعتن نأ لبقو

 نإف مهقالخأو مهنيد ثيولتب «نييمألا» نم دمعتملا ماقتنإلاالإ هل ضرغ
 يف ةيناسنإلا نع ديورف هركذ يذلا ضرغلا نع ثحبن نأ انيلع

 .ةفاظنلا نم ًائيش :لق وأ «ةيملعلا نم ًائيش هيف لعلف ىلوألا اهتلحرم

 ةيتفلا ناريثلا هجتن رقبلا ملاع ف هنأ نيورادل ديورف أرق

 هوحن اهلك هجتتف قيرطلا يف ًاقئاع اهابأ دجتف مألا ةرقبلا ىلع لوصحلل
 بلغتي ىتح اهنيب امهيف تعرطصاف تداع كلذ نم تغرفأ اذإف هلتقتل
 .«ديدجلا ديسلا وه حبصيو مألاب هلحو زوفيف اهاوقأ وهو  اهدحأ

 ماع ىلإ ناويحلا ملاع نم ةصقلا هذه حناجلا هلايخب ديورف لقنو
 مطوطلا» هباتك يف ركذي وهف موعزملا هضرف اهيلع يبيل ناسنإلا

 سنجل عفادب مهمأ وحن اوهجتا ةيرشبلا علطم يف ءانبألا نأ «مرحملاو

 لال ا/5 :زئارغلاو تاذلا (65)



 هلتق ىلع مدنلاب اوسحأ اهدعبو هولتق كلذ نود لوحي مهابأ اوأر ذإو

 ىلوألا ةيرشبلا ةدابعلا تأشن كلذبو هودبعف هاركذ سيدقت ىلإ اودمعو
 دقتعا يذلا ناويحلا وهو مطوطلا ةدابع ىلإ تلوحت مث «بألا ةدابع»

 نيمرحملا دحأ مطوطلا لكأ ميرحت ناكو بألاب ةلص هل نأ ءانبألا

 هلصأو مراحملا نم جاوزلا وهف يناثلا مرحملا امأ نييئادبلا ىدل نيريبكلا
 مألا ىلع لوصحلا لجأ نم نولتاقتيس مهنأ اوأر ءانبألا ءالؤه نأ

 يسنج ميرحت لوأ أشن كلذ نمو عيمجلا ىلع اهميرحت ىلع اوقفتاف
 ,2**)(مراحملا رئاس ىلإ لقتنا مث اهنم جاوزلا مرحت ةيرشبلا تلظو

 :«لجولف» لوقي

 وه ةراثإ ايجولوبرتنألا ىلع سفنلا ملع تاقيبطت رثكأ ناك»

 يف ديوزف لواح دقو . . .«تامرحملاو مطوطلا» ديورف فقوم كش الب
 نيريبكلا نيمرحملا دحأ حرشي نأ ةيمطومطلا ىلع راكفألا كلتل هقيبطت

 جاوزلا ميرحتو مطوطلا ناويحلا لكأ ميرحت امهو يمطوطلا عمتجملل
 بألا لتق يف ةبغرلا :«بيدوأ» بكرم يبناج ىلإ امههعجرأف يلخادلا
 . .هتاقتشمو . . .مطوطلا ديع ودبي لكشلا اذهبو «مألا نم جاوزلاو
 يف روذجلا ةبراض ةيحيسملا ةسينكلا يف سدقملا زبخلا لوانت كلذ يف امب
 ةيحان نم بألا ةبحم نيب يأ ©*2ًاينادجو ضقانتملا يئادبلا لجرلا هاجتا
 .ةيحان نم مألا ىلع لوصحلل هلتق يف ةبغرلاو

 امأ ؛ةيديورفلا اهيلع تماق يتلا سسألا تفاهت حضتي اذهبو
 .ًابيرق هنايب يتأيسف مادحلا اهرثأ

 نا كلذ دعب ديورف ىريو 4448 :بطق دمحم :رشبلا ةايح يف تابثلاو روطتلا رظنا (04)
 يف هناكم نيدلل ددحن نإ انلواح نا اننا» نيدلاب سرم هروطت ءانثا ينو روطت دق ناسنإلا
 يذلا يسفنلا ضرملل ريظن هنا ودبي ام ردقب دلاعخ ءبسك هنا دبي مل ةيناسنإلا روطت خيرات
 تارضاحم هجيضنلا نس ىلإ ةلوفطلا نس نم ررطتي رهو رضحتملا ناسنإلا هزاتجي نا دب ال
 ١64. يسفنلا ليلصتلا يف ةيديهمت

 #0 ماع ةئم يف سفتلا ملع مقر
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 رصاعملا ىنيداللا عمتجملا عقاو

 قىرخأ لماوع رفاضتبو ةيركفلا سرادملاو تاهاجتالا عومجمب
 هتاموقم لك عمتجملا ذبنو قالخألاو نيدلاب ابوروأ ترفك ةدناسم
 ميقلا يه هيف ايلعلا ميقلا تحبصأو نيهاجتالا نيذه نم ةدمتسملا
 ىعامتجالا لماعتلا ىحضأو .ةحيرص ةيلليفايكم اهودحت ةيعفنلا ةيداملا
 قالخأ» وأ «يعامتجإ دقع» يف ةلثمم اهدحو ةيحلصملا ةطبارلا ىلع اًيئاق
 قالخألل دعي مل :©”7«مزيتامجاربلا» عئارذلا ةفسلف ىرت امكو «ةيراجت
 هنع مجني ام لالخ نم لماعتو فرصت يأ ىلع مكحي امنإو ةيتاذ ةميق
 . .ةيعفنلا ةحلصملا نم يلمع

 . . ؟هلك كلذ نم ةيبرغلا تاعمتجملا تنج اذامف

 : «ةيرشبلا خيرات» وفلؤم لوقي

 نرقلا فصتنم يف ترهظ |[ى هسفن نع ناسنالا ةركف تناك»

 .لوكوتوربلا (95)
 ميقلا ركتت اهنأل ةيلمعلا ةفسلفلاب ةفورعملا يهو انايتناس جروجو سميج ميلو اهمعزتي ةفسلف (91)

 اكريمأ اهب نيدتو كولس يأل ةيلمعلا ةجيتنلاب الإ نمؤت الو ةيعوضوملا ماكحالاو ةدرجملا
 50 :رصاعملا
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 «عساو قاطن ىلعو ةريثك ةيعامتجإ تاقبط لالخو لل ءاسنأ

 مهنأو ةديدج صرفو ةديدج ىوق ىلع اورطيس دق مهنأ سانلا ىأر
 الإ مهنكمي ال ديدج رجف ددصب مهنأ اودقتعاف ةرطبسلا هذه ليبسب
 جاهتبالا ىلإ وعدتف هتالامتحاو هلبقتسم امأ «ةعرسب هحمالم ءالتجا

 دق ةنيفس يف مهنأ هضرعو ملاعلا لوط يف سانلا سحأ دقف

 راح ربع ةطيرخ ريغب اهودوقي نأ مهيلعو «ربلاب اهبابسأ تعطقنا
 .ةوشن نم ولخت ال ىربك ةرماغم ةباث ضعبلا دنع اذه ناك .ةلوهجم

 ناسنالا دجو دقل .ريبكلا ليولاب ديب ًارطخ رخآلا ضعبلا دنع ناكو
 ىلع ةرطيس دادزا املكو «تاضقانتملاب ءيم فقوم يف هسفن ثيدحلا
 .هعنص نم اهضعب قالطإ ناك يتلا ىوقلا مامأ هزجعب ًاروعش داز هتئيب

 ىلع هتردق تلق .ةرشابملا هتئيب قاطن جراخ ملاعلاب هتيارد تداز ايلكو

 اهلكو .ةيمويلا هتايح ىلع رثؤي هنأ ودبي امم ريثك ءازإ رشابملا فرصتلا

 تريغ املكو ةقباسلا تاينيقيلل اهسضضيوقت نم ةديدجلا ةفرعملا تداز

 ىلإ ةجاحلاب ناسنالا روعش ديازت ةميدقلا مظنلا يف ةيعامتجالا ىوقلا
 يتلا رداصملا ماقم هدنع موقي ةنينأمطلاو نمألا رداصم نم ردصم

 , 020(اهدقف

 !! .عابضلاو ةريخلا اهنإو سالفإلا هنإ

 :رصاعملا ناسنإلا ةلكشم نع هليمزو هيكسوب .ر لوقي

 كانهأ ؟اكبتشم تلز ام عضو يأ ينو ؟رصع يأ يف ؟انأ نيأ»

 .50-؟6ص ا :5/55 (84)

 لحل



 نكمي له ؟يرصع لهأ نم نيرخآلابو لبقتسملاو يضاملاب ينطبري ام
 .(؟يناكم ني يأ 7 : ةدحاو ةملكبو ؟ام ًائيش. كلذ يل بلجي نأ

 يتلا ةئيبلاب ًاريسم رصاعملا عمتجملا يف يف ناسنإلا ودبي اذكه»
 هساسحإ نمو ةيلخادلا هتيرح نم بيصن مظعأ دقف دقل ءاهيف شيعي
 ناسنالا رفظي نأ لبق اهريصم ةديس ةيناسنإلا نوكت نلو هتايلو ؤسمب
 كلذ ؟اذه عيطتسم وهأ نكلو «هتايلو ؤسمب هساسحإو ةنطابلا هتيرحب
 .«انسفنأل هعضن نأ بجي يذلا لاؤسلا وه

 هنكلو ءاًيظع اًيظنت داصتقالاو ةينقتلا لاي يف مظنم انعمتج نإ»

 تايفالخنأو ءارآ ىلع شيعن نحنف .يرشبلا لاجملا يف كلذك سيل
 نكن دع مساتلا نرقلا ةيجولوكيسو تافسلفو تايعامتجإو

 اينرز امو رشع ١-06 لرمل م ف يي يل

 ميظنت ىلع شيعن انلز ام اننأ لمتحملا نمو . . .اندادجأ دادجأك
 يف ايحن نأ نكمملا نم دعي مل ...رشع عساتلا نرقلا ىلإ يمتني
 توافتلا ريسفت نكميو . . .ناصحلا رصع دعاوق قفو خيراوصلا رصع

 ماظن ءوسبو فيكتلا ءوسب يعامتجالا مدقتلاو يداصتقالا مدقتلا نيب

 . «انعمتجم

 ىلإ ةينقتلا ةيملعلا تاعارتخالا مجرتيل يداصتقالا روطتلا نإ»
 يذلا بكوكلا ءًائيشف ًائيش ءوزغي هنأكو ناسنالا ودبيو ةديدج تاورث
 ضرألا دراوم لغتسإ «ةقاطلا ىلع رطيس «ةعيبطلا فرع . .هقوف شيعي
 ةكرحلا هذه نم هلك عمتجملا عفتني ال اذه عمو ؛اهنطابو اهرهاظ
 ميلاقألا بسح قراوفلا سفن ًابلاغ دجن ةيعانصلا دالبلا لخاد .ىتح
 تاجاحلا دايدزا قراوفلا هذه ةروطخ نم ديزيو ةيعامتجالا تائفلاو
 , يراجتلا ميظنتلاو ينفلا مدقتل كلذكو .تاعامجلا ىنغأ اهريثت يتلا
 ريرم حافكو يعامتجالا ميظنتلا يف صقن ىلع لدت ةيمنهج ةرئاد كلت كلتو

 لدي



 لك لبق ةصاخلا هحلاصم نع عافدلا درف لكو ةعومجم لك هيف لواحت
 ,(*0عىش

 هتاناعم يوري وهو رصاعم يبوروأ باش ةبرجت ىلإ عمتسنلو
 : هلك هليج ةاناعمو

 « يحورلا غارفلاب نيرشعلا دنرقلا نم ىلوألا دوقعلا تزيمم دقل»

 ريغ نورق ةدع ابوروأ اهَنَفِلَأ يتلا ةيقالخألا ميقلا عيمج تحبصأ دقل
 ام تثدح دق تناك يتلا عئاظفلا لعفب كلذو .دودحم ررقم لكش تاذ

 ميقلا نم ةديدج ةعومجم نأ ودبي نكي ىلو ء1914 14114 ماع نيب

 رطشخلاو ةشاشهلا نم روعش وجلا يف ناك دقل ءاهسفن ضرفتس
 اذإ ايف كشي ءرملا لعج ٍلقعلاو يعامتجالا ناشيجلاب قبسم ساسحإو
 ناسنالا .راكفأ يف رارقتسإ ىرخأ ةرم كانه نوكي نأ نكمملا نم ناك

 ملو مظتنم ريغ ناضيف يف ليسي هنأك ودبي ءيش لك ناك .هيعاسمو

 .مدق ءىطوم اهسفنل دجت نأ بابشلا ىدل ةيحورلا ةريحلا عطتست

 مدقي نأ دحأ عطتسي مل اهب قوثوملا ةيقالخألا سيياقملا نادقف ببسبو

 تناك يتلا ةلئسألا نم ريثك نع ةيضرم ةبوجأ  بابشلا نحن  انيلإ

 ةفرعملا نأ يسنو ««ءيش لك يه ةفرعملا» :لوقي ملعلا ناك انرّيحت

 .ضومغلاو ىضوفلا ىلإ الإ يدؤت نأ نكمي ال يقالخأ فده امنود

 اونوكي مل نييعويشلاو نييروثلاو نييعامتجالا نيحلصملا نإ»
 نمو «ةيداصتقإ وأ ةيعامتجإ ةيجراخ فورظ ىضتقمب الإ نوركفي.

 نأ نم لضفأ ًائيش اوفرعي مل نييديلقتلا نيدلا لاجر نإف ىرخأ ةيحان
 كلت ءريكفتلا يف ةصاخلا مهتاداع نم ةسبتقم تافص مههلإ ىلإ اوزعي

 .ليوط نمز ذنم اهل ىنعم ال ةدراب تحبصأ دق تناك يتلا تاداعلا

 *77١/1. 95/84/15 :تافطتقم :رصاعملا عمتجملا يف ناسنإلا (89)
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 ام ًاريثك ةموعزملا ةيطالا تافصلا هذه نأ «بابشلا نحن ءانيأر امدنعو

 ةيلج ةروصب فلتخت ردقلاو ءاضقلل ةعفادلا ةوقلا نإ» انسفنأل لوقن انك

 .«دوجوم هللا نإف نذإو هللا ىلإ ةوزعملا تافصلا نع ةحضاو

 هذه لك يف ببسلا نأ انم ًادج ليلق ددعل الإ رطخي ملو»

 نيذلا نيدلا ةامح دادبتسا ىلإ هدرم نوكي دق طالتخالاو ىضوفلا

 نأ مهقح نم نأ نومعزي اوناك نيذلاو نوحلاصلا مه مهنأ نومعزي

 ناسنالا نع هولصف دق ةصاخلا مهبايث هايإ مهسابلإب نيذلاو هللا اوفصي
 . ةريصمو

 ىلإ يدؤي نأ نكمي ناك درفلا يف يقالخالا لوحتلا اذه

 ألا قالخ يصخش سمدلم داجيإ ىلإ وأ كشلاو ةيقالخألا ىضوفلا

 . ةبيطلا ةايحلا لكشي نأ نكمي

 دعب ةتباثلا ةيقالخالا سيياقملا لالحنال ةماعلا ةيلمعلا نابإ يفو»

 مل ثدح ام نإ «نيسنجلا نيب زجاوحلا نم ريثك لاز ىمظعلا برحلا

 عساتلا نرقلا ف ةدئاس تناك يتلا ةظفاحملا ىلع ة ةروث يداقتعإ قف نكي

 سيياسقملا سصضعب تناك عقاو نم ًايبلس ًادادترا ناك م ردقب رشع

 ناك :؛ةيعامتجإ ةلاح ىلإ كشلل ةلباق ريغ ةيدبأ هيف.ةنيعملا ةيقالخألا

 سمألا داقتعا نم ةعاسلا صاقر لاقتنإ .كشلل ةاعدم اهيف ءيش لك

 هيلإ اعد يذلا ريرملا وحصلا ىلإ هيقرو ناسنالا مدقت رارمتساب حيرملا
 اهاذغ ىتلا ةيحورلا ةيمدعلا ىلإف هشتينل ةيقالخألا ةيبسنلا ىلإ رلجنبش

 , ""0(نويسفنلا نويليلحتلا اهنضتحاو

 زجعي داكي امم ضرألا يف ةينيداللا تاعمتجملا عقاو نأ قحلاو

 488-84 :مالسإلا ىلإ قيرطلا ءدسأ دمحم (60)
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 ىولتتو تامزأ نم هيناعت ام نأو ؛هلاوهأو هعئاظف روصت نع كاردالا
 بولق عفدو نيحلصملا لاب قلقأو ةفسالفلا. ىيعأ دق ميحج نم هيف

 سانلا نم ًاريثك نأ ىتح نييئاورلاو ءارعشلا ةيمؤاشت راثأو نيقفشملا
 تاقلحلا ةمكحتسم ة :رئاد نم صالخلا يف لمأ لك نم هدي ضفن كانه

 .!ربصلا غ غرافب هبقرتي وأ هديب هلجعتي ذيذللا توملا ملح ىلإ ملستساو

 عمتجملا اذه نع ثيدحلا فارطأ ملن ن أ انتعاطتسا ف سيلو

 هتاسأم نم روص ضرعب يفتكنس اننكلو .هاياوز لك نم طباهملا طقاسلا

 ف يهو ,قلخلاو نيدلا اياضق نم ةدحاو ةيضق ةشقانم لالخخ نم

 : خيراتلا ف ىربكلا ةيقلخلا ةيضقلا عقاولا

556 



 !ةاسأملل دحاو جذومغ

 يف يقالخألا ىوتسملل ًاسايقم ءرملا هذختي نأ نكمي لاثم ريخ نإ
 هذه تتوافت دقف «عمتجملا يف يف ةأرملا ةناكمو «ضرعلا» ةيضق وم ابوروأ

 « ةيديورفلا ةيحابإلا لالحناو ةيسنكلا ةينابهرلا تمت نيب ةيضقلا

 . عبتتلاو ةظحالملاب ًاريدج ًايخيرات ًاراسم تذختاو

 ىه ةأرملا نأ نم ةيقيرغالا ريطاسألا هتلاق ام ددرت ةسينكلا تناك
 ًاببس ةأرملا اهلعجب ةفرحملا ةاروتلا هتقمع ام وهو ضرألا يف رشلا ببس
 دحأ لاق كلذ ىلع ًايرج .©''2ةئيطخلا يف عوقولاو لجرلا ءاوغإ يف
 :ةرم هذيمالتل ةسينكلا لاجر

 الو لب ءًايرشب ًانئاك نورت مكنأ اوبسحت الف ةأرما متيأر اذإ»

 وه نوعمست يذلاو هتاذب ناطيشلا وه نورت يذلا امنإو ءًايشحو ًانئاك
 ,2679(نابعثلا ريفص

 | حص نيوكتلا رفصو ةيناسنإلا ثارت ةلسلس نم قيرغالا ر ,مطاسأ» رظنا .(33)
 : مالسإلا رونب ةصاخ ب عملا 449 ةعضأا ١



 ةأرملا قوقحب تابلاطملا ىدحإ .(يشتارتس يار» نوكت دقو»
 نم دافتسي» :ةياهرا نع تلاق انيح ةقداص ؛نيرحل نيب ايف
 يه ةيسنجلا ةوهشلا نأ ةأرملا ىلع لواطتلا اذهب تصوأ يتلا ةيرظنلا
 طوقس تببس يتلا ةئيطخلا ةقيقحلا يف تناك اهنأو .اعيمج اياطخلا عنشأ
 نعلي نأ بجي هنأو ةايحلا يف لكُم ىلعأ يه ةلماكلا ةفعلا نأو .ناسنالا

 لكش يف روهظلاب علوم ناطيشلا نإ لاقي ناكو «ةياوغلا ببس نبخأل ءاسنلا
 ةوفصو ةيلبخلا مهنرهك ف ةروصلا هذه كاسنلا راز املط هنإو ىثنأ
 تناك اهسفن ةأرملا نأو ًارطخخ ناك ءاسنلا يف ريكفتلا درجم نأ لوقلا

 ,92"2سوحنلا نم

 عاطقالا رصع يف ةأرملا عضو ىلع موهفملا اذه سكعنا دقو
 لوصأ ملعتتل ةمداخلا ةأرملا برت» :لادنار لقن امك «تناك ذإ «ةماع
 طيس جف محلب ىذغتتو ةيساق ةكهنم طورشب لمعتف ةيجوزلا ةايح

 لفطلا ذخؤي تلمح اذإو «قرلاو ةيدوبعلا تحن لظتو ةثر ًابايث يدترتو

 ىرشُتو ة ةدبعتسملا ةمداخلا| ةأرملا عابت ..ةيدوبعلل اهمحر نم

 ,. "99(ناويحلاك

 ىمظعلا هتميق هل ضرعلا ناك دقف ءاذه نم مغرلا ىلع .نكل
 كانه ناك هنأ يأ . ةلوجرلاو فرشلا رايعم هيلع ةظفاحملا تناكو

 ةظفاحملا نيبو ًايداصتقإو ًايونعم ةأرملا ةميق رادهإ نيب يخيرات طابترإ

 .دعب |يفءاهنم ذفني نم مدعت مل ةرغث يهو ضرعلا ىلع ةديدشلا

 يتلا ةيضقلا يف ىلوألا ةرارشلا تأدب ةيسنرفلا ةروثلا مايقبو

 مل اهرهاظ يف ةروثلا نأ» يشتارتس يار دقتعتو . «ةأرملا ةيضق» تيمسأ
 ةيرظنلا نأ» ىلإ دوعت امتدئاف نأ ىرتو» ةرشابم ةدئاف ءاسنلا ذدفت

 .7917/1 :ملاعلا خيرات (ك”)

 145/1١. :ثيدحلا لقعلا نيوكت (54)

 ةذال



 رهظت نأ نم دب ال ناكو تداس دق تناك ةيرشبلا ةيرحلل ةيونعملا
 . لجأ نإو الجاع نإ ءاهلئالد

 يتلا ةصرفلا مهل تحئنسو ةدوشنملا مهتيغبب نومادهلا رفظ ذئدنع

 دعب الإ سوململا عقاولا زيح ىلإ زربي مل عوضوملا نأ لإ ءابماقترا لاط

 تاعمتجملا ىلع 5290 تاليولا َّر رج يذلا ىعانصلا بالقنالا

 نويلامسأرلا لغتسا دقف ..ةصاخ ايندلا ةقبطلاو ًامومع ةيبرغلا
 ليغشتل ةحداكلا رسألا تحاتجا يتلا ةعاجملاو سانلا زوع نويوبرلا
 محفلا مجانم يف ءاسنلا ناكو «ةديهز روجأب مهعناصم يف ءاسنلا

 نم ةيمظع الاقثأ ل يو ةئطاو زيلاهد يف ةلمحملا تابرعلا نررجي

 ًاجرد وأ رادحنالا ةديدش ملالس نيقريو حطسلا ىلإ محفلا
 , (70”0«ةينوزلح

 ءاسنلل ةيبسن ةدئاف نم رمألا لخي ملف كلذ نم مغرلا ىلعو

 نم ءيش ىلإو نهتشيعم يف يبسن نيسحت ىلإ ىدأ ذإ «تاريقفلا
 ىلع مهقاوبأو نومادهلا زكر دقو .ةأرملل ةيعامتجالا ةميقلا يف ليدعتلا

 «ةأرملل ًاريرحت» ىعامتجالا لوحتلا اذه اومسأو ةيبسنلا ةدئافلا هذه
 ططخملل ًاعادخ ًازمر حبصأ ىتح ةفاحصلا يف حالطصالا اذه جارو
 باتكلا مهسأو .ءافخلا يف هنوربدي نويدوملتلا نومادهملا ناك يذلا

 دلوراه لاق دقل ىتح .كلذ خيسرت يف  مهدصاقم فالتخا ىلع
 نأ دعب الإ نهلالغأ نم ءاسنلا ررحتت مل» :ىل ىلوألا برحلا دعب يكسال

 رهاظم نم ًافولأم ًارهظم ةيداصتقالا نهدوهج ىعانصلا بالقنالا لعج

 نهل تحتف ذئدنعو .دوهجلا هذي فارتعالا نم دب نكي ملف «
 لاحملا نم برض اهيف نهلوخد نأ سانلا نظ يتلا لامعألا باوبأ

 .400/1 :ملاعلا خيرات (56)

 401/١. :قباسلا ردصملا (55)
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 هذه تحبصأف تيناوحلاو عناصملا تالماعو تالزتخملا ددع دازو
 يف نهقح ناكو .ةيسايسلا دويقلا نم نهريرحت متحت اهدحو ةدايزلا
 لب ةيعيرشتلا ةيعمجلاو ءاضقلا نأ نمضتي ةيداصتقالا نهحلاصم ةيامح
 نيسمخ سانلا لداجتو نهنود ةقلغم اه ؤاقبإ عاطتسي نكي مل ةطرشلا
 برحلا تءاج ىتح ءانع يذ ءيش ىلإ اوهبتني ملف رمألا اذه يف ًاماع
 ملو ةيداصتقالا ةايحلا يف ريطخ نأش نم ةأرملل ام تحضوأف اهتوارضب
 ىوطنا امع ضرعي نأ ءادن لك نع حاشأ يذلا لجرلا عسو يف دعي
 , 7”7لالجو ةعور برحلا هتداز يذلا دهشملا اذه هيلع

 مامت فلتخي رخآ ًائيش ناك عقاولا نكلو ضعبلا روص اذكه

 ىتح ريذحتلاو رطخلا تاحيص عفر ىلإ نيريثكلاب ادح امم فالتخالا
 : نهسفنأ ءاسنلا نم

 :كلذ نع «دور ينأ» ةيزيلجنالا ةبتاكلا لوقت
 فخأو ريخ مداوخلاك وأ مداوخ تؤويبلا يف انتانب تلغتشا اذإ»

 بهذت ناردأب ةثولم تنبلا حيصت ثيح لماعملا يف نملاغتشا نم ءالب

 .دبألا ىلإ اهتايح قنورب

 قافعلاو ةمشحلا اهيف .ثيح نيملبسملا دالبك اندالب تيلايأ
 نالماعيو-شيع, دغرأب نامعنتي نيذللا قيقرلاو ةمداخلا ءادر .ةراهطلاو
 دالب ىلع راع' هنإ معن: . ءوسب |[هضرع سمي الو. تيبلا بر.دالوأ ةلماعم
 انلاب اف ؛لاجرلل نهتطلاخم ةرثكب لئاذرلل الثم اهتانب :لعجت نأ زيلكنالا
 تضق مي ةيعيبطلا اهتزطف قفاوي ام لمعت تنبلا لعجي ام: ءارو ئعسن ال
 ةمالس لاجرلل لاجرلا .لامعأ كرتو :ةيوامسلا ةنايدلا كلذب

 ًاضيأ كوك يداللا ةبتاكلا لوقتو .("«اهفرشل
 اا سس
 1١8/1. :قباسلا ردصملا (57)

 يقلل :ينييالغلا ىفطصم : ةيندملا خود مالسإلا محب

 تحل



 فلاي امي ةأرملا تعمط اذهلو «لاجرلا هفلأي طالتخالا نإ»

 ينام ىفخي الو ؛انزلا دالوأ ةرثك نوكت طالتخالا ردق ىلعو ءاهترطف

 ضعب مكنرغي ال ءابآلا اهيأ ايف .ةأرملا ىلع ميظعلا ءالبلا نم اذه

 ىلإ نهريصمو اهوحنو لماعملا يف نملاغتشاب مكتانب اهبسكت تامهمرد
 نأ ىلع ءاصحالا انلد ذإ «لاجرلا نع داعتبالا نهوملعف انركذ ام
 لاجرلا نيب طالتخالا رثكي ثيح مقافتيو مظعي زل نم جتانلا ءالبلا

 لماعملا يف تالغتشملا نم نهتاهمأ انزلا دالوأ رثكأ نأ اورت ملأ .ءاسنلاو

 . .راظنألل تاضرعملا تاديسلا رثكأ نمو تويبلا يف تامداخلا نمو

 ىرن امم فاعضأ انيأرل طاقسالل ةيودألا نوطعي نيذلا ءابطألا الولو

 يف هروصت نكي مل ةءاندلا نم دح ىلإ لاحلا انب تدأ دقلو ءنآلا

 ملام تنبلا نولبقي ال اندالب نم تاعطاقم لاجر حبصأ ىتح ناكمالا
 ةياغ اذهو مهلغشب عفتنيف ءانزلا نم دالوأ اهدنع ينعأ «ةبرجم نكت

 تردق ىتح ةايحلا ةرارم نم ةأرملا هذه تساق مكف .ةيندملا يف طوبملا

 الو لافطألا ءالؤهل رظني ال اهل ًاجوز هتذختا يذلاو مهتلافك ىلع
 ناك نم ىرت .ةسيعتلا ةلاحلا هذه نم هاليو .نوكي ءيشب مهدهعتي

 . © "ة)«هترارمو لاصفلاو هلاقثأو لمحلاو هراودو محولا يف امل ًانيعم

 :للئاق قالخألا ءاملع دحأ بتكو

 رودو لماعملا يف ةأرملا ليغشتب يضقي يذلا ماظنلا نإ»

 ةايحلا ءانبل ةمداه تناك هتجيتن نإف ةورثلا نم هنع أشن امهم تاعانصلا

 طباورلا قرفو ةلئاعلا ناكرأ ضوقو لزنملا لكيه مجاه هنأل «ةيلزنملا
 ةجيتن ال صاخ عوني راص اهجوز نم ةجورلا هبلسب هنإف «ةيعامتجالا

 مايقلا ىه ةيقيقحلا ةأرملا ةفيظو نأل ةأرملا قالخأ هيفست الإ هل

 يف داصتقالاو اهنكسم اهبيترتو اهدالوأ اهبيترتك ةيلزنملا تابجاولاب

 ١7 :قباسلا ردصملا (59)
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 لماعملا نكلو .ةيلئاعلا تاجايتحالاب مايقلا عم اهتشيعم لئاسو
 لزانم ريغ لزانملا تحبصأ ثيحب « تابجاولا هذه لك نم اهتخلس
 اياوز يف ىقلت اهنوكل ةيقيقحلا ةيبرتلا ريغ ىلع بشت دالوألا تحضأو
 ةجوزلا اهنوك نع ةأرملا تجرخو ةيجوزلا ةبحملا تئفطو .لامهالا
 , 0'9(قاشملاو لمعلا يف هتليمز تراصو لجرلل ةبحملا ةئيرقلاو ةفيرظلا

 تهبن امنإو ًائيش عقاولا نم ريغت مل ةغلابلا تاريذحتلا هذه نكل
 ريغ ليدبلا داجيإب تاضارتعالا كلت لثم تاكسإ ىلإ ةريرشلا ىوقلا
 انزلا دالوأ ةيبرتل ةياعرلا رودو نضاحملا تاديش دقف .. يعيبطلا
 عاطتساو نينجلل ةطقسملا نم الدب لمحل نم ةعناملا ةيودألا تعونتو
 ريغ نم ةوطخ يهو ةعقاو ةقيقح تانبلا ميلعت اولعجي نأ نومادملا
 مهل ناك يتلا  ةيداصتقالا تامزألا نأ ايك ءابنع عوجرلا عاطتسملا
 ةلغاشلا ةيضقلا تحبصأو مامألا ىلإ ةلجعلاب تعفد  اهيف رود
 روجألا يف لجرلا ةأواسمب ةبلاطملا يه نييئاسنلا باتكللو ءاسنلل
 ةيساسألا ةلكشملا تيسونتو .خلا . ةيباينلا دعاقملاو ميلعتلا جهانمو

 .اهنع ثدحتي نم دجت دعت مل ىتح ؛«تيبلا نم اهجورخ ةلكشم»

 :لسر دئارترب

 « ىثنألا هنومسي امو ركذلا هنومسي ام نيب ةتبلا اقرف زيمأ ال ينإ»
 نأ راغصلا لافطألاب ةيانعلاب اهيلإ دهعيس يلا 5 ةأرملا يف نسحتسي معن
 قورفلا نم مزاتسي ال اذه نك « « ينهملا دادعإلا نم ًانيعم ًاردق ىقلتت

 نم لاح ةيأب ًايساسأ سيل اذهو ناحطلاو عرازلا نيبام ةينق الإ

 , 2" 7رضاحلا اناوتسم ف نحنو ًارابتعا انم بلطتي الو لاوحألا

 5994/8 :يدجو يديرف فراعملا ةرئاد نع 4(
 . ١ :ةيبرتلا يف 9/4 هوه 4* ٠م ايلإ ف مهذؤحك
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 نوبلاطي نويئاسنلا باتكلا حبصأ ىتح بلاطملا تروطتو
 عمتجملا ىلع ةنعللا نوبصيو داسفلا يف ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملاب

 .ىتفلل ةبسنلاب اهسفن ةميرجلا نع هرظن ضغيو ةاتفلا ىنز ركني يذلا
 يعيبط ءيشك ةيادبلا نم سنجلا جلاعي نأ بجي» :ًاضيأ لسر لوقي
 انممس نوكت اننإف كلذ فالخ لعفن نأ اندرأ اذإو .مشتحمو جهبم

 . «دالوألاو ءابآلا نيبو ةأرملاو لجرلا نيب ايف تاقالعلا

 نحل تايتفلا نأو اهل ةميق ال لهجلا ىلإ دنتست يتلا ةليضفلا نإ»
 , ””«نايتفلاك (ةيسنحلا) ةفرعملا يف قحلا سفن

 رابتعا يغبني الف ءسنجلا بح ميلعت يف يساسأ ءيش كانهو

 يهو .اهم رعشي نمل ةاسأم يه لب «قوقحلا ىلع ًارربم ًاحاحلإ ةريغلا

 , 79يعهفدهتست نم قحب أطخ

 ثيح ءكرويوين ةيالو يفد :ةرخآ باتك يف كلذل ةلثمأ برضيو

 نوناقلا رييغتل رثأ تاذ ةكرح مقت مل نجسلا اهتبوقع ةميرج انزلا ربتعي

 ناك اذإ نوناقلا مهي اذامو» :نانلا نم ريثك لوقيو  .نأشلا اذه يف

 مغرلا ىلع . نييك دح ىلإ ةيمهو ةجحلا هذه نأ دقتعأ انأو «قبطيال

 حور هودحت جوز هكرحي نأ نكمي هنإف ةداغ قبطي ال نوناقلا اذه نأ نم

 ةليضفلا مده .يف رثألا مظعأ هل ناك يذلا لجرلا نكلو .©"؟0(ةيماقتنإ

 00 الوريجوف ريبعت دح ىلع قالخألا خيرات يف ةمزأ قمعأ' حتفو
 ضعت نأ قحلا» :لجولف لوقي يسفنلا ليلحتلا يف هتيرظنو ديؤرف وه

 اهضرفت يتلا ةيديلقتلا عناوملا نأ ىلإ نونمؤي اوناك نييسفنلا نيللحملا

 .قباسلا ردصملا سفن (؟)

 .1814 :قباسلا ردصملا 27

 .175 :يرشبلا عمتجملا (74)

 ؟ةم/ : ةيديورفلا ةروثلا /45) : ةروشلا 09
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 هلك كلذ رثأ نم ناكو ةيرشبلا ةعيبطلا هب ءونت ءبع ةيقلخلا انتايوتسم

 نع لماكلا يلختلا ىلإ نؤعدي اوناك نيصتخملا ريغ نم نيسمحتملا نأ

 تاقالعلا ناديم وأ ميلعتلا ناديم يف ءاوس ماظنلا ضرفو مكحتلا

 نم نوشخي ءابآلا تلعج ةجرد ىلإ نيدايملا نم كلذ ريغ وأ ةيسنجلا
 وأ تبكلاب مهتباصإ ةفاحم مهئانبأ ىلع ةباقرلا عاونأ طسبأ ةسرامت

 .«ةيبصعلا ضارمألا

 يف طارفإلا نع رظنلا فرصب يسفنلا ليلحتلا نإ» :لوقيو
 دوقت ىلع ًالعف دعاس دق مادختسالا ءوسو مهفلا ءوسو سامحلا
 قرخلاو ةجاذسلا نم ءيش نع فشك دقلف .ةيديلقتلا قالخألا ناكرأ
 , "”9«ناسنالا يف ةيقلخلا ةباقرلا تاطلس لمع ف

 :«دوج» فوسليفلا لوقيو

 نم ناسنالا فقوم يف رثأ دق ىسفنلا ليلحتلا بهذم نكلو»

 ريئأتلا اذه نأ لاقي نأ يرحو .هب عاتمتسالاو رضاحلا يف قارغتسالا
 كشلا نم هئثعب ام قيرط نع ىتأ هنأ لاقي نأ نم ةرشابم ةروصب قأ دق

 ,وهف ؛تامرحملاو دويقلا نم هيلع يوطنت امو ةيديلقتلا قالحخألا يف

 دصقلا ىلإ وحنت يتلا ةميدقلا تاهاجتالا نم ةقثلا هعزن ىلإ ةفاضالاب
 رضاحلا ةسرامم ىلإ سانلا لمحي ًايباجيإ ًابهذم ماقأ دق «ةايحلا يف دهزلاو

 مرحن نأ ثبعلا نم نأب لوقلا ىلع رصتقي ملف .هبراجت يف سامغنالاو
 نأ انبجاو نم لعج لب «.ةرخآلا يف دوعوما ضالخلل ًابلط انسفنأ
 لوؤسم يسفنلا ليلحتلاف .حورلا نوؤش نع لفغنو تاذللا سملتن

 ناكف .سفنلا نع ريبعتلا يف صخلتت يتلا ةيباجيالا ةديقعلا هذه نع

 ةيروعشلا تابغرلا مظكو ةيزيرغلا عفاودلا حبك نأ ديورف ميلاعت نم

 . . ةقيمعلا - لوانتي ةيصخشلاب رارضإ هيف

 .47 .4؟ :عمتجملاو قالخالاو ناسنإلا (975)
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 ىرتو فشقتلاو دهزلا ىلإ وحنت ىتلا ةيرهطلا تاعزنلا نا لبد

 تاروظحملاو دويقلاب مزتلتو لئاضفلا ىمسأ اهراكنإو سفنلا نامرح يف

 نم عون اهنأ ديورف رهظأ دقف ؛ةيروعشاللا عفاودلل ةديلو اهسفن يه
 نيذلا وأ ةايحلا ذئاذل نم نومورحملا كتلوأ هب كسمتي ريربتلا

 , 229 (اهب عاتمتسالا مهعسي ال

 حضوأ ةيحابإلا ىلإ ةوعدلاو ةليضفلا رايهنا يف ةيديورفلا رثأو

 يف نيفلؤملا دحأ هلاقام وهو كلذ ىلع لاثممب فتكنلو .ركذي نأ نم

 :(قهارملا هيجوت» همسا باتك

 نأ تايتفلا ةفرعمو تانبلاو نينبلا نيب طلتخملا ميلعتلا دعاس»

 ىلع دعب [ييف ةدالولا ةيلمع قوعي ال ةيضايرلا باغلألا يف نهكارتشا

 كلذ «تايتفلاو نايتفلا نيب ةيوسلا ةيعيبطلا ةيمويلا تاقالعلا راشتنا

 ضعب يف ًاعم نوكرت رتشيو ةساردلا رجح يف ًاضعب مضعب نودهاشي مهنأ

 هلك اذهو .ةدحاو تاعوضوم نوسرديو لب «تايليثمتلاو باعلألا

 رظني نأ نم ًلدبو .ًاضعب مهضعب مهفي نأ تايتفلاو نايتفلل حيتي

 ةهافتلاو يدسحلا ءارغإلا ىلع موقت ةيحطس ةرظن تايتفلا ىلإ نايتفلا

 تاليمز نهمنأ ىلع نهيلإ نورظني مهإف .ءيخورلا دومجلاو ةيلقعلا
 اذهل نهتيبرت تنسح يتاللا تايفلا بيجتست امنيب «تاقيدصو

 .ةنامألاب مستت ةفرعم نايتفلا نفرعي نأ نعطتسيو

 نايتفلا نيب قيثولا فراعتلا اذه ديؤي ءيش لك نأ دجتو»

 ىلإ ًابنج نوبعليو ءاسنلاو لاجرلا هيف لمعي مويلا ملاعف «تايتفلاو

 ةرهز سنج لك ىضق اذإ كلذ اولعفي نأ محل ىنستي فيكف بنج
 قورف نع هماهوأو هتالايخ رتجي رخآلا سنجلا نع ةمات ةلزع يف هبابش

 .ةحصلا نم امل نماسأ ال نيسنحجلا نيب
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 تايتفلاو نايتفلا هريفوت ىلإ ىعسي يذلا لايخلا رصنع عيضي نلو»

 هنإف سكعلا ىلع لب قيثو فراعت نم مهنيبام ةجيتن مهتاقالع يف

 كيرشلا رايتخا يف زييمتلا ىلع ردقأ نونوكي ثيحب ةئتفلا نم مهنصحي
 مهنم لك هنع ثحبي يذلا

 ةهجو نم طحنملا فييكتلا نم ًاعون كولسلا اذه نوكي دقو
 اذه نومهفيو لب نوعيطتسي بابشلا نكلو ةصلاخلا ةيقالخألا رظنلا

 .("9مهحلاصم عم ةقيقح قفتي ال يذلا كولسلا عاونأ نم عونلا

 ىغطت ةمومحملا تاوعدلا كلت تلظو دادزي راعسلا اذه لظو

 عمتجملا ديلاقتو فارعأ ىلع نميمتو مالعالاو ةفاقثلا لئاسو لك ىلع

 حبصأ نأ دح ىلإ ةليضفلاب ةناهتسالاو قالخألا رايها لصو ىتح

 ةباصالا ببسي دق 'ءارذع تنبلا ءاقب نأ نودقتعي نويكريمألا»
 تحبصأو «((ةعرسب ةيرذعلا نم نوصلختي كلذل .ناطرسلا ضرمب

 نس نود لافطأ عم سنجلا ةسرامم يسنجلا ذوذشلا تاعرص رخآ
 وأ قيقرلاك قاوسألا يف نوعابيو كيسككملا نم مهفاطتخا متي ةثلاثلا

 ضو رع نودهاشي ةيئادتبالا سرادملا ةبلط حبصأو , "2 حجاجدلا

 تاردخملا نولمحيو ةيمويلا ةيساردلا ةطشنألا نمض ةيسنج ةيئامنيس

 ةيجوزلا ةنايخلا :تحضأو ةيساردلا مهبئاقح ف ريثأتلا ةديدشلا

 تانبلا سرامي نيب .هراكنإ دحأ عيطتسي ال ًاعئاش ًاديلقت «(ةشحافلا»

 يأك عمتجملاو نيدلاولا رصبو عمس تحت ةمرحملا تاقالعلاو ءاغبلا

 . ةيهيفرت ةليسو

 « يقالخألا يندتلا نأ دهشي برغلا يف سوسحملا عقاولا وه اهو

 .١؟١ لامه : مرت سالجد (ا/8)

 .ها194م8/195 :ةيرصملا ةوعدلا ةلجم (/9)

 1ظ1ظ5ظة



 فخسلاو ةثايدلا نم ةجرد ىلإ لفس دق ,ضرعلاب لصتيام اميسال
 .ناويحلا ملاع يف ىتح ًاريظن اهل دجنال

 اهب فرتعم ريغ اهساسأ نم قالخألا ةلأسم نإ :لئاق لوقي دقو
 ذإ .قالخأ الب شيعي ينيداللا عمتجملا نأب لوقلل ىنعم الف برغلا يف
 مادام هل قالخأ ال هنأ لاقي نأ عمتجملا كلذ رظن يف ريضال

 ةيلابلا ديلاقتلا وأ ةسينكلا اهتضرف يتلا دويقلا الإ قالخألا يف ىريال

 . يعارزلا رصعلا نم ةثوروملا

 فلاخت ديلاقتو كهتنت قالخأ ةلأسم ةلأسملا له :لوقن اننكل

 روهدت بابسأ نم نأ ىري ليراك سيسكيلا روتكدلا نإ
 يتلا ةيعيبطلا نيناوقلا هامسأ ام نومداصي سانلا نأ ةرصاعملا ةراضحلا
 مهنأ لوقيو «نوكلا يف هللا نئس» يمالسالا سوماقلا يف ينعت

 5 نود نيناوقلا هذه ىلع اودتعي نأ نوعيطتسي ال مهنأ اوكردي مل»
 اهيلع سانلا رطف يلا هللا ةرطفل ةفلاخم لكف 6 ا هءازج اوقالي

 قوطنم كلذو . هتنينأمطو عمتجملا ةداعس نم اهءازج ىضاقتت نأ دبال

 يف سيلو «ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف يركذ
 يزاوي كنضلا ةشيعملاو ءاقشلاو لالضلل جذومن عمجأ ةيرشبلا خيرات
 .ةرصاعملا ةيبرغلا ةراضحلا همدقت يذلا جذومنلا

 مهو كلذ مهل قحو ىوكشلاب اورأجو برغلا ءالقع جض دقل
 تفي لو .مهنيعأب مهعمتجم ةاسأم نودهشيو مهتراضح رايهنا نوري
 جورخو ةمومألا ةفيظو ليطعتو ةرطفلا ةفلاخم نأ كردي نأ مهضعب

 ٠١ :لوهجملا كلذ ناسنإلا مح

 تشل



 رايهنالا اذه يف لاعف ببس يه ةايحلا كرتعم يف لجرلا محازت ةأرملا
 .ةرمدملا ةيعامتجالا رورشلاو عيرسلا

 : (ةيبرغلا ةراضحلا روهدت» ريهشلا هفلؤم يف «رلجنبش» لوقي

 ربتعي نأب ملعلاو ةفاقثلا عيفر بعشل يداعلا ركفلا أدبي امدنع»
 نوكت ٍذئدنعف ةضهانملاو ةديؤملا اههوجو ال ةيضق وه لافطألا باجنإ
 بجوتي امدنعو . . .اهءاوأ ناحو تءاج دق ىمظعلا فاطعنالا طقن
 حبصت ٍذئدنع ةايحلا اياضق نم ةيضقل بابسألا ًاقالطإ مدقن نأ انيلع
 يه ا(مكو .. ل ؤاست راسب اهرمأ يف ًاكوكشم اهتاذ ةايحلا
 ةأرملل لجرلا رايتخا حبص حبصأ نييبرغلا رشعم نحن انندم يف لاحلا
 نيب لاحلا يه امك هدالوأل ًامأ اهفصوب ال
 . ةلكشمو لوقعلل ةلضعم («ةايح ةقيفر» اهفصوب لب نييئادبلاو نيحالفلا

 لك هيف نوكي ثيح ىقرألا جازتمالا هنأ ىلع ودبي «نسبأ» دنع جاوزلاف

 هنأ» :لوقي نأ «وش» رودقمب اذكهو . .ًاقيلط ًارح نيقيرفلا نم

 عمتجملاو اهلافطأو اهجوز ءازإ اهبجاوبو اهتثونأب ةأرملا ركفت ملام
 اهنإف اهسفن ءازإ اهبجاو ادعام رخآ ناسنإ لك ءازإو نوناقلاو
 . «اهتثونأ ررحت نأ عيطتست ال

 يتلا ةلاسرلا هذه  اهتلاسر لماك ناو مأ يه ةحالفلا ةأرملا نإ»

 مويلا ىرن اننكلو .مأ ةملكلا كلت اهيوتحت امنإ اهتلوفط ذنم اهيلإ نحت
 عيمج ةلطب اهارنو انيلإ جرخت ندخلا ةليمزلا ةقيفرلا ةأرملا «نسبأ)» ةأرما

 ةياورلا ىتح ةيلامشلا اماردلا نم ًءادتبإ ىمظعلا ةيملاعلا ندملا بادآ
 تاضقانتو تامداصت امل لافطأ ال نوكي نأ نم الدب ىهف «ةيسيرابلا

 .لدابتملا مهافتلا قيقحت هفده ةعارب نم نف ريغ جاوزلا امو ةيسفن
 يه لافطألا باجنإ ةضراعم ةيضق  ةيضقلا تناكأ نايسو»

 تالفح مسوم يأ روضح ىلع ضياقت نل يتلا ةيكيرمألا ةديسلا ةيضق
 وأ اهقيشع اهرجبب نأ ىشخت يتلا ةيسيرابلا ةديسلا ةيضق وأ نمث يأب

 عا



 ةيضقلاف اهسفن اذعام دحأ ىلإ يمتتتال يتلا «نسبأ» ةلطب ةيضق
 ميقع رقاع نهنم ةدحاو لكو ءطقف نبهتاوذ كلم نوميمتو ةدحاو

 عمتجملا يفو ةيردنكسالا يف اهتاذ ةعقاولا دجن تدرو أام ىلع ًافطعو

 .رخآ ندمتم عمتجم لك يف ةهادبو ينامورلا

 ندت نم ةلحرم تايندملا لخدت ىوتسملا اذه دنع ...»

 انهو نمزلا نم ًانورق ةلحرملا هذه رمتستو ناكسلا يف نيبعرم ضقانتو

 .(*77لوزيو ىشالتيو يراضحلا ناسنالا مره لماك لحمضي

 حبصأ لب نظي دق ايك اًئاشتم سيل رلجنبش نم عقوتلا اذه

 هللا ةنس كلتو نيقيلا ةجرد ىلإ هب قيدصتلا ىلإ وعدي رصاعملا عقاولا

 . لايدبت هللا ةنسل دجت نلو هقلخ يف

 هراوأ حضتي مل ر رعسلا ثيح ًاماع نيس ةبارق ءارولا ىلإ دعنلو

 ليولاب يدان ًاقسلفتم ًايكريمأ ًابتاك دجنل هراوطأ لمتكت مل ءالبلاو
 دجن .هتمأ رظتني يذلا بعرملا ريصملل ىسأ هتريقع عفريو روبثلاو

 :م1959 ةنس لوقي «تنارويد لو»

 يف ءاينغأ اننأل ةرطخ انتفرعمو ةيحطس مويلا انتفاقثو ...»

 موي تاذ أشن يذلا لقعلا نازتا بهذ دقو ضارغألا يف ءارقف تالآلا

 انتايقالخأل ةيلاعتملا سسألا انم ملعلا عزتناو ينيدلا ناميالا ةرارح نم

 انقلخ ؤزجت سكعت ةبرطضم ةيدرف يف ًاقرغتسم هلك ماعلا ودبيو
 طارقس لاب تقلقأ يتلا ةلكشملا كلت ىرخأ ةرم هجاون اننإ «برطضملا

 يتلا ةيولعلا رجاوزلا لحم لحت ةيعيبط قالخأ ىلإ يدتهن فيك : يبعن
 داسفلا اذهب يعامتجالا انثارت ددبن اننإ ؟سانلا كولس يف اهرثأ لطب

 دقفن ثيح «ىرخأ ةهج نم يروثلا نونجلا اذببو ةهج نم نجلملا
 ضارغألا دحوت يتلا ةيلكلا ةرظنلا هذه دقفن اهنودب يتلا (!)ةفسلفلا

 امامك ن١ :ج م
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 يقلنو ةيملسلا انتيلاثم ةظحل يف رجهم اننإ «تابغرلا ملس بترتو
 يسايس فلأ ةثم اندنعو .برحلل يعامجلا راحتنالا اذه يف انسفنأب
 ةعرسب ضرألا لوح فوطن اننإ .دحاز ( ميكح لجر» اندنع سيلو

 له وأ كلذ يف ركفن إو بهذن نيأ فرعن ال اندكلو ليثم اهل قبسي م
 انسفنأ كلمن اننأ وأ ةبرطضملا انسفنأل ةيفاشلا ةداعسلا كانه دجن
 . (ةمكحلا ريغب اهنم وجنن نلو ةوقلا رمخب , انتركسأ يتلا انتفرعمب

 ريغت يف رشابملا ببسلا وه اهعويذو لمحلا عناوم عارتشخاو»
 جاوزلاب ةيسنجلا ةلصلا ديقي ًايدق يقالخألا نوناقلا ناك دقف انقالخأ
 نكي لو اهنيب لصفلا نكمي ال ثيحب ةوبألا ىلإ يدؤي ناك حاكتلا نأل
 تلحنا دقف مويلا امأ جاوزلا قيرطب الإ هدلو نع لوؤسم دلاولا
 ان ؤابأ نكي م ًافقوم تقلخو ىل اسانتلا نيبو ةيسنحلا ةلصلا نيب ةطبارلا

 ةجيتن رييغتلا يف ةذخأ ةأرملاو لجرلا نيب تاقالعلا عيمج نأل هنوعقوتي
 يف لخدي نأ لبقتسملا يف يقالخألا نوناقلا ىلع بجيو لماعلا اذه
 قيقحتل تاعارتخالا اهب تءاج ىتلا ةديدجلا تاليهستلا هذه هباسح
 1 . (ةلصأتملا تابغرلا

 يذلا تقولا يف «جاوزلا نع طبثم لك ىلإ يضفت ةنيدملا ةايححف)
 لهسي ليبس لكو ةيسنجلا ةلصلا ىلع ثعاب لك سانلا ىلإ هيف مدقت
 ومنلا رخأتي امك لبق نم ناك امع ًاركبم متي يسنجلا ومنلا نكلو اهءادأ
 ماظنلا لظ ف لوقعمو ًايلمع ًائيش ةبغرلا عمق ناك اذإف يداصتقالا
 ةراضح يف يعيبط ريغو ًاريسع ًارمأ ودسينألا هنإف يعارزلا يداصتقالا
 نس ىلإ لصي دقل ىتح لاجرلل ةبسنلاب ىتح جاوزلا تلجأ ةيعانص
 ىلع ةوقلا فعضت نأو ةروثلا ُِق مسجلا ذحخأي نأ نم رفم الو «نيثالثلا

 ةليضف تناك يتلا ةفعلا حبصتو ميدقلا نمزلا يف ناك امع سفنلا طبض
 الامج لامجلا ىلع يفضي ناك يذلا ءايحلا يفتخميو ةيرخسلل ًاعضوم
 تارماغم يف اهقحب ءاسنلا بلاطتو مهاياظخ دادعتب لاجرلا رخافيو

 تا



 جاوزلا لبق لاصتالا حبصيو. .لاجرلا نم ةاواسملا مدق ىلع ةدودحم ريغ

 ةباقرب ال تايواحلا ةسفانمب عراوشلا نم اياغبلا يفتختو ًافولأم ًارمأ
 ملاعلا دعي ملو يعارزلا يقالخألا نوناقلا لاصوأ تقرت دقل .سيلوبلا

 هب مكحي يندملا

 ريخأت لعجن نأ نكمي يذلا يعامتجالا رشلا رادقم ىرن انسلو»

 نم انيفام ىلإ عجري رشلا اذه ضعب نأ يف الو.هنع ًالوؤسم جاوزلا
 ةجوز ىلع راصتقالل انئيبت مل (!) ةعيبطلا نأل بذهت مل ددعتلا يف ةبغر

 ءارش نورثؤي نيذلا نيجوزتملا ءالو ىلإ رخآلا اهضعب عجريو. .ةدحاو

 .ةملستسم ةعلق راصح يف هنوسحي يذلا لالملا ىلع ةديدج ةيسنج ةعتم

 ىلإ رضاحلا انرصع يف نونظلا ربكأ يف عجري رشلا اذه مظعم نكلو
 جاوزلا دعب ةحابإ نم ثدحي امو ةيجوزلا ةايحلل يعيبطلا ريغ ليجأتلا
 ةيويحلا للعلا مهف لواحن دقو .هلبق ددعتلا ةرمث بلاغلا يف وهف
 رمأ اهنأ رابتعاب اهنع زواجتن دقو ةرهدزملا ةعانصلا هذه يف ةيعامتجالاو
 مظعمل عئاشلا يأرلا وه اذهو .ناسنالا هقلخ ملاع يف هنم رفم ال

 رورس يف ىضرن نأ لجخملا نم هنأ ريغ ,رصاحلا تقولا يف نيركفملا
 ىلع اياحض نهسفنأ نمدقي ةيكيرمأ ةاتف نويلم فصن ةروص نع
 ةفوشكملا بدألا بتكو حراسملا يف انيلع ضرعت يهو .ةيحابإلا حبذم
 ءاسنلاو لاجرلا يف ةيسنجلا ةبغرلا ةراثتساو لاملا بسك لواحت يتلا كلت
 جاوزلا ىمح نم  ةيعانصلا ىضوفلا ىمح يف مهو نيمورحملا
 .«ةحصلل هتياعرو

 لجؤي لجر لك نآل ةباك ةروصلا نم رخآلا ب بناجلا +ا لقي الود

 ًازهجم ًايلود ًاماظن ليجألا نم . ةرتفلا هذه يف هزئارغ ءاضرإب 3

 نأ ودبيو ةيملعلا ةرادالا بورد ىمسأب امظنمو تانيصحتلا ثدحأب

 رخل



 تابغرلا ةراثإل اهروصت نكمي ةقيرط لك عدتبا دق ملاعلا

 .©”اهعابشإو

 نواعت دق ةذللا ىلع لابقالا يف ددجتلا اذه نأ نظلا ربك ود

 فشتكا نيحو ةينيدلا تادقتعملا ىلع نيوراد سيم عم نظن امم رثكأ
 مهذالمب رهشي نيدلا نأ ةأرج للملا مهبسكأ دقو تايتفلاو نابشلا
 يف تمزتلا ىدأو .نيدلاب ريهشتلل ببسو ببس فلأ ملعلا يف اوسمتلا
 سفنلا ملعو بدألا يف لعف در ىلإ اهيف دهزلاو ةيسنجلا ةايحلا بجح

 نولداجتي ًايدق توهاللا ءابلع ناك دقو .ةايحلل ًاقدارم ن منجلا ر

 لوقنو شهدن نأ انلف نآلا امأ ؟ًابنذ نوكيأ ةاتفلا دي سم ةلأسم ف ف
 سانلا .دقف دقل .اهلبقن الو ديلا كلت ىرن نأ مارجالا نم سيلأ
 ةبرجتلا ىلإ ميدقلا رذحلا نم رارفلا وحن نوهجتي اوذخأو ناميالا

 . ةشئاطلا

 كلذ رييغتلا اذه يف لماع رخآ ىلوألا ىمظعلا برحلا تناكو»
 ةعانصلا لظ يف نينوكتملا مالسلاو نواعتلا ديلاقت تضوق برحلا نأ
 برحلا تعضو اذإ ىتح «ةيحابإلاو ةيشحولا دونجلا تدوعو ةراجتلاو
 تدأو يقلخلا داسفلل ةرؤب اوناكف مهدالب ىلإ مهنم فالآ داع اهرازوأ
 «سو ؤر نم تحاطأ ام ةرثكب ةايحلا ةميق صخر ىلإ برحلا كلت
 تابارطضالا ىلع ةمئاقلا مئارجلاو تاباصعلا روهظ ىلإ تدهمو
 دنس ريمضلا نم تعزتناو ةيهلالا ةيانعلاب ناميالا تمطحو ةيسفنلا

 ةيلاثم نم اهيف امب رشلاو ريخلا ةكرعم ءاهتنا دعبو ةينيدلا ةديقعلا
 ةيدرفلاو راتهتسالا ناضحأ يف هسفنب ىقلأو عودخم ليج رهظ ةدحوو
 ىرخآ داو يف بعشلاو داو يف تاموكحلا تحبصأو يقلخلا لالحنالاو
 حبرلا تاعانصلا تفدهتساو اهنيب هيف عارصلا تاقبطلا تفنأتساو

 !!ءايشأو ءايشأ هدعب دج نكلو تنارويد نظي اذكه (85)

 ترفل



 ةيشخ جاوزلا لاجرلا بنجتو ءماعلا حلاصلا نع رظنلا فرصب
 ةدساف تايليفط ىلإو ةلماك ةيدوبع ىلإ ءاسنلاب رمألا ىهتناو ةيلوؤسم
 نم تاعارتخالا هيمحت ؛ةديدج تايرح حنم دق هسفن بابشلا ىأرو

 نييالم بناج لك نم هطوحتو يضاملا يف ةيئاسنلا تارماغملا جئاتن
 .ةايحلاو نفلا يف ةيسنجلا تازثؤملا

 هل قبسي مل ملاع ىلإ تعفدنا راظتنالا ةنيدملا ةاتف تمئس اذإ ىتح»

 نم فيم ءارغإ ريثأت تحت ةعقاو يهف ةيهاولا تارماغملا رايت يف ليثم
 يف اينابمسلا نم تن راهحو هبازأ ل0 لحل نم ايادخو دي ا الرع لش انامثلا ٠م تالثحو هيراوحلا ١م ايادهو ةلستلاو لاغلا

 . (ةيسنجلا جهابملاب عاتمتسالا

 ينال اهيلع دقعيو جاوزلل اهدي بلطي يذلا قيفرلا دجت ًاريخأو»
 دعي ملو نيدلا نع اودحلأ نيذلا ركفلا رارحأ نم امهنأل ةسينكلا

 امهنإ .امهبلق يف رثأ روجهملا امهناميإ ىلع اًثاج لظ يذلا يقلخلا نوناقلل
 (ةسايسلا ريبع هنم حوفي يذلا) يدلبلا بتكملا وبق يف ناجوزتي
 دقعب لب فرشلا ةملكب ناطبتري ال امنإ .ةدمعلا ذيواعت ىلإ ناعمتسيو

 ةبيهم ميسارم الف هنم للحتلا يف تقو يأ يف ةيرحلا امه ,ةحلصملا نم

 ليحت .لاعفنالا يف ةوشن قمعالو ةعئار ىقيسومالو ةميظع ةبطخ الو

 لبقي مث ,نهذلا ةحفص نم ىحمتال تايركذ ىلإ مهدوعو ظافلأ

 .بخص يف تيبلا ىلإ ناهجوتيو ًاكحاض هبحاص امهدحأ

 طسو ءىشنأ اهب بيحرتلا رظتني خوك ةمث سيلف !ًاتيب سيل هنإ»
 امهسفنأ ايفخي نأ بجي لب . . .ةليلظلا راجشألاو ةرضنلا شئاشحلا

 يذلا تيبلاك ًايحور ًائيش نكسملا اذه سيل ءنجس ةنازنز يف الجخ
 ءىش درجم لب ًاماع نيرشعب كلذ لبق ًاحور بسكيو ًارهظم ذختي ناك
 طسو موقي وهف ناتسرام يف هدجتام ةدوربلاو فافحلا نم هيف يدام
 . . .ديدحلاو ةراجحلاو ءاضوضلا

 فرغ



 لعجي ًائيش تيبلا اذه يف دجت ال يهف لمأ ةبيخب ةأرملا باصتو»
 لك ين هرجب# ىتح ًاليلق الإ ثبلت الو راهغلاو ليللا يف لمتحت هناردج
 . .لجرلا لمأ بيخيو ءرجفلا علطم لبق الإ هيلإ دوعت الو ةبسانم

 ناك يتلا كلت هبشلا مات هبشت تارجحلا هذه نأ ليلق دعب فشتكيو

 كلت ًايداع ًاهبش هبشت هتجوز عم هتاقالع نأو بزعأ وهو اهيف شيعي

 . عءاسنلا نم تارتهتسملا عم اهدقعي ناك يلا ةئيربلا ريغ تاقالعلا

 ةلص هنأل  حيحصلا ىنعملاب ًاجاوز سيل ا(هجاوز ناك الود

 هيلع موقي يذلا ساسألا هنادقفل دسفي هنإف  ةوبأ طابرال  ةيسنج

 عونلا نعو ةأيحلا نع هلاصفنال جاوزلا اذه تومي قةايحلا تاموقمو

 يهتنتو ناتلصفنم ناتعطق |هنأك نيديحو |مهيسفن يف ناجوزلا شمكتيو
 دوعتو .رخاسملا ةايح طغض أهثعبي ةيدرف ىلإ بحلا يف ةدوجوم ا ةيريغلا

 ىلإ ةفلالا يدؤت نيح ءعيونتلا يف ةيعيبطلا هتبغر لجرلا ىلإ
 .(هتلذب امم رثكأ هلذبت ديدج ةأرملا دنع سيلف «فافختسالا

 :ثراوكلا هذه كاذنآ تنارويد عقوتيو

 نوكيال ثيح رثكأف رثكأ دييأتب رفظيس ةعتملا جاوز نأ بيرال»

 نأ عمو حابم ريغ مأ ناك ًاحابم رحلا جاوزلا دادزيسو ًادوصقم لسنلا

 لقأ جاوزلا اذه ةأرملا ربتعت فوسف ليمأ لجرلا بناج ىلإ امهتيرح
 ىوتسملا» راهنيس دحأ اههزاغيال مايأ يف اهيضقت ةميقع ةلزع نم ارش

 ةيرجتلا ىلع ىلع ءيش لك يف هديلقت دعب لجرلا ةأرملا ثحتسو «جودزملا

 مث ةمرحملا تاجيزلا اياحضب ندملا محدزتو قالطلا ومنيس ومنيس «حاوزلا لبق

 متي امدنعو ةحامس رثكأ ةديدج روص ف هرسأب جاوزلا ماظن عاصي

 ىحضي ةقبط لك يف ًاعئاش ًارس لمحلا طبض حبصيو ةأرملا عينصت

 ةيبرتب ةصاخلا ةلودلا مظن لحت وأ ةأرملا ةايح يق ًاضراع ارمأ أ

 قلفو



 .67«ءيش لك اذهو ...تيبلا ةيانع لحم لافطألا

 ميدتسملا ءاقشلا هلع مجنو (هنم مظعأو عقوت ام لك ققحت دقلو

 يعامتجالا عضولا اهب عفد دقف ةأرملا امأو هلك عمتجمللو ةأرملل ةأ
 ةرشع ةنفاثلا نس دعب لزنملا نم درطت تحبصأ نأ ىلإ محري ال يذلا
 اهتربجأ وأ  تبغرام اذإو «شيعلا ةمقل لينل حدكلا يف أدبت يكل
 عفدت اهنإف نسلا هذه دعب اهترسأ عم لزنملا يف ؤ ءاقبلا يف  فورظلا

 اًنسر عفدت لب اهسبالم ليسغو اهماعط نمثو اهتفرغ راجيإ اهيدلاول
 لمع يأب ةديرطلا تيظح اذإو .«*ةيفتاهلا اهتالاصتا لباقم ًانيعم
 ةعضاخ لظتو ةيداصتقالا تامزألاو ةلاطبلا يا ًامود رعشتست اهنإف

 يدؤيو  ةيعويش تناك نإ ةلودلا ةيدوبع وأ نييلامسأرلا لالغتسال

 ىحضتو ةيوثنألا اهتعيبط دقفت نأ ىلإ  مئادلا اهقلقو رمتسملا اهقاهرإ
 صالخلل ةليسو دجت ال نايحألا ضعب يفو ةيبصعلا ضارمألل ةضرع
 ةلكشملا تمخضت دقو «راحتنالا نم لضفأ بيهرلا سوباكلا اذه نم
 نكمملا نم دعي مل ىتح هلك عمتجملا نايك يف اهراثآ ترسو .تدقعتو

 نم عمتجملا ءانب يضقني يرذج رييغتب الإ ةيوسلا ةلاحلا ىلإ عوجرلا
 وحن ثهاللا يبرغلا عمتجملا يف لامتحالا ديعب رييغتلا اذهو هساسأ
 ةبرجتلا ةرارم اوقاذ نم نوريثكلا اهقلطي يتلا تاحيصلا نإ لب ةيواهلا
 .ركذي ىدص اهل دجت ال لاجرلاو ءاسنلا نم

 : :ةيسيلربلا تافلؤملل ةيزيلجنإ ةبتاك رهشأ «يتسيرك ائاجأ» لوقت

 ًاموي ًاءوس دادزي عمتجملا يف اهزكرم نأل ةلفغم ةثيدحلا ةأرملا نإ»
 يف ريبكلا دهجلا انلذب اننأل قمحأ ًافرصت فرصتن ءاسنلا نحنف موي دعب

 .17-140 ص .ةراضحلا تالكشمو مالسإلا باتك نم تافطتقملا هذه تلقن (485)
 ٠١ :يعابسلا ىفطصم :نوناقلاو هقفلا نيب ةأرملا رظنا (84)

 فرغت



 عم لمعلا يف ةاواسملاو لمعلا :قح ىلع لوصحلل ةيضاملا نينسلا

 هنأ نيتلعم كلذ ىلع انوعجش دقف ءايبغأ اوسيل لاجرلاو .لاجرلا

 نزحملا نمو جوزلا لخد فعاضتو ةجوزلا لمعت نأ نم ًاقلطم عنامال
 مويلا دوعن (اننأ) فيطللا سنجلا اننأ ءاسنلا نحن انتبثأ نأ دعب دجن نأ

 .(*هدحو لجرلا بيصن نم ناك يذلا قرعلاو دهجلا يف ىواستنل

 :اكريمأ يف بولاغ دهعمل ءاتفتسا يفو

 ىلإ ةدوعلا اكريمأ ءاسن نم / 50 لضفيو نآلا ةبعتم ةأرملا نإد

 تمدأ دقو مويلا امأ لمعلا ةينمأ تغلب اهنأ مهوتت ةأرملا تناك «نهزانم

 ىلإ عوجرلا دوت اهنإف اهاوق دوهجلا تفزنتساو اهمدق قيرطلا تارثع
 , "*(اهخارف ناضتحال اهشع

 ةفيظوو تيبلا ىلإ عوجرلا لواحت ذإ ةبوكنملا ةيبرغلا ةأرملا نكلو
 أهعم رذعتت ةجرد ىلإ اهقاطن عستا ةلكشملا نأل عيطتست ال ةمومألا

 دوعت يذلا عمتجملا نإف كلذ نم ءيش لصح ولو ةيقيقحلا ةدوعلا

  هتشاشه مغر جاوزلا حبصأ لب هابأيو هركنتسي طالتخالاو لالحنالا

 ةفاحصلا تعلط دقف تاعمتجملا كلت ىلع نيمئاقلل جاعزإ ردصم

 :لوقي ربخب اموي ةيبرغلا

 ةجوم ببسب ةدنالتوكس يف ةيميلعتلا تاطلسلا تجعزنإ»

 تنيع ١95٠ ماع لالخ هنأ نيبت دقف تاسردملاب فصعت يتلا جاوزلا

 فلأ تكرت يساردلا ماعلا ةياهن ينو ةدنالتوكس يف ةسردم 6

 ماظنلا ددهب جاوزلا نأ تاطلسلا تلاقو .جاوزلل ةفيظولا نهنم

 .٠ فلما يسردملا

 .ه 17848/41١ ةنسلا " ددعلا ماصتعالا ةلجم (84)

 .؟89 :نوناقلاو هقفلا نيب ةأرملا (مج)

 .؟58- 1817 :قباسلا ردصملا (490)

 توا



 هجاوت ءيش يأب ؟لعفت نأ ةأرملا عسو يف اذام كلذ لايححو
 ةدوعلا قيرط اهيلع عطقيو طايسلاب اهرهظ بهلي يذلا دكتلا عمتجملا
 عمتجملا اذه نم ماقتنالا امإ :نيليبس دحأ الإ كانه سيل ؟اهترطف ىلإ
 فحصلا هترشن يذلا ريرقتلا يف ءاج اك هوفص ريكعتو هعيورتب ملاظلا

 ماع لالخ ارتلجنإ يف ةريبكلا رجاتملا تاقرس ددع تغلب» هنأ نم
 ةرادال غلبت م يتلا تالاحلا اذع اذه ةقرس 795١944 وحن 5-5

 نزواج ءاسن اهتبكترا تاقرسلا هذه نم 5٠/ نأ بيرغلاو سيلوبلا
 لوقتو ةرشع ةعباسلا نم لقأ روكذ اهبكترإ /٠و غولبلا نس
 ةجاح يف نكيمل ءاسنلا نم تاقراسلا لك نأ تايئاصحالا
 ماقتنالا يف ةبغرلا اهنكلو لاملل ةجاحلا تسيل اهنإ معن ,040(لاملل

 خلا غيرفتو

 ةريهشلا ةلثمملا تلعف اك راحتنالاب اهسفن نم ماقتنالا امإو

 لوقت اهسنج تانبل ةحيصن اهراحتنا ليبق تبتك يتلا ؛ورنوم نيلرام»
 :اهيف

 . اوس كعدخي نم لك نم يرذحإ .. .دجملا يرذحإو»

 يف أمأ نوكأ نأ عطتسأ مل . . .ضرألا هذه ىلع ةأرما سعتأ ينإ
 3 .ءيش لك ىلع ةفيرشلا ةيلئاعلا ةايحل . . .تيبلا لضفأ ةأرما
 هذه نإ لب ةرهاطلا ةفيرشلا ةيلئاعلا ةايحلا يف ةيقيقحلا ةأرملا ةداعس

 دقل «ةيابنلا يف لوقتو» ةيناسنالا لب ةأرملا ةداعس زمر يمل ةيلئاعلا ةايحلا
 ةعلس ةأرملا نم لعجي امنيسلا يف لمعلا نأو ...سانلا لك ينملظ
 .«ةفئازلا ةرهشلاو دجملا نم تلان امهم ةهفات ةصيخر

 تالواحم ةبسن نأ ةيملعلا تايئاصحالا دكؤت نأ ًابيرغ سيلو
 دحأ هبتك ريرقت لوقي لاجرلا دنع اهنم رثكأ ءاسنلا دنع راحتنالا

 .قباسلا ردصملا سفن (848)

 يضل



 نم ةلوانع رثكأ ءاسنلا نأ ظحول دقو» :انيف يف نييعامتجالا ءابطألا

 اذهو 8١ ءاسنلا يف تالواحملا ددع ناك ماع يفق لاجرلا

 يأ 04٠ ددعلا ناك م 148“ ماع ينو عومجملا نم / 68,51١ قفاوي

 ظحول امك /58,95؟ ةبسنلا تناك 1489 ماع ينو / 8519/9 ةبسنب

 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا تايتفلاو نايتفلا يف تالواحملا ةبسن نأ

 ماع يف ةبسنلا تناك نايتفلا دنعف رارمتساب عفترت اماع ٠3و اماع 4

 م1989 ماع ينو /5,8# م985١ ماع يفو 7/506 4

 تلواح ١944 ماع يفف فيم دعاصتلاف تايتفلا دنع امأو 581

 تاالواحم عومجم نم /1,54 ةبسن لكشي اذهو راحتنالا ةاتف ٠

 اذهو راحتنالا ةاتف 84 تلواح 1965 ماع يفو ماعلا كلذ يف راحتنالا

 راحتنالا ةاتف ١6١ تلواح 1١984 ماع يفو /8,68 ةبسن لكشي

 تس دجوت مايأ ةعست لك نأ ينعي اذهو / 14,7١ ةبسن ينعي اذهو

 بناج نم ناتنثاو تايتفلا بناج نم اهنم عبرأ راحتنإ تالواحم
 , ((650نايتفلا

 يف يه يتلاو ةأرملاب عمتجملا اهعقوي يتلا بئاصملا ريغ اذهو

 يف ةأرملا ةلكشم نيب ماصفنا ال ذإ هلماكب عمتجملا مدهت لواعم عقاولا

 فحصلا هترشن ام كلذ نم .هيف شيعت يذلا عمتجملا ةلكشمو اهتاذ

 تايالولا ىدحإ يف .ةيكريمأ ةاتف نأ نم م 19الال ماع يف ةيكريمألا

 تحرط دقو ةلوتقم تدجو ةروهشم ريغ ةنيدم نم برقلاب ىطسولا
 نمضتي ًانالعإ رشنو ىفشتسملا ىلإ ةثحلا سيلوبلا لمحو ةباغلا يف اهتثج
 اذامف .ةئحلا ملستل اهبيرق رضحيب يكل ةيدسجلا اهتافصو ةاتفلا نس

 ١٠٠١ ىقلت ىفشتسملا نأ :فحصلا لوقت ...؟ .ةجيتنلا تناك

 تافص ضعب حضوتسيو هتبيرق اهنأ يف كشي مهنم لك سانأ نم ةملاكم

 . 79/4 ؟ا/8 :قباسلا ردصملا (85)

 قرغي



 صخش 6٠68 ةبارق ًايصخش ىفشتسملا ىلإ رضح امنيب ىرخأ ةاتفل
 , 6 )ةنحلا ةنياعمل

 تافصلا كلت سفن نلمحي تايتف اودقف ءالؤه نأ ينعي اذهو
 نم لحارم يفو ىرخأ تافص نلمحي نمي فيكف هسفن نسلا يفو
 تايالولاب فيكف ةيالولا وأ ةنيدملا ىوتسم ىلع اذه ناك اذإو ؟ىرخأ
 ةيحابإلا دلب اكريمأ يف هلك اذه عقي فيك كلذ نم برغألاو .؟اهلك
 . ؟؟ . ةقلطملا

 ةبسن تناك ثيح دارطإب ةعفترملا قالطلا بسن ًاضيأ كلذ نمو
 ةنس تلصو ىتح دادزت تذخأو /5 < ١4894٠ ةنس اكريمأ يف قالطلا

 ةبسن يه ةبسنلا كلت نأ ذإ كلذ نع ضفخنت ملو 7 5٠ ىلإ 4

 . "310م 131/4 ةنسل قالطلا
 نع ةأرملا جورخ نع ةجتانلا ةيعامتجالا رورشلاو دسافملا امأ

 :يلي ايف اهزاجيإ لواحنسو رصحت نأ نم رثكأف اهترطف

 اهتفيظول ةأرملا ةدوع تحبصأ نأ دعبف :ةيبرتلا داسفا ١

 ناك شاقن عضوم اهلمع دعي ملو ةليحتسم ةيساسألا
 لافطألا ةيبرتل رودو نضاحم داجيإ نم دب ال

 يرصعلا عممتجملا بكترا دقل» :ليراك سكيلا لوقي. اهنعو

 ًامات ًالادبتسا (اذك) ةسردملاب ةرسألا بيردت هلادبتساب ةميسج ةطلغ
 فارصنالا نعطتسي ىتح ةناضحلا رودل نحلافطأ تاهمألا كرتت اذهلو
 وأ ةيبدألا نهتياوه وأ نهذابم وأ ةيعامتجالا نهعماطم وأ نهلامعأ ىلإ
 نيتاقوأ نعيضي اذكهو . . .انيسلا دايترا وأ جديربلاب بعللا وأ ةينفلا

 اهتايعامتجاو ةرسألا ةدحو ءافتخا نع تالوؤسم نهنإ .لسكلا يف

 بالكلا نإ .ةريثك ًارومأ مهنم خلعتيف رابكلاب لفطلا اهيف لصتي يتلا

 .ه 1819 رفص ضايرلاب ةوعدلا ةلجم )98٠0(

 .ه1948/847:5 ددع ةنيدملا ةديرجو 85 :بطق ديس مالسإلا و يملاعلا مالسلا رظنا (81)
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 ومنت ال ةدحاو ةريظح يفاهرمع سفن نم ءارج عم ًاشنت ينلا ةريغصلا

 اهيدلاو رثأ يف يضمت نأ عيطتست يتلا ةرحلا بالكلاك ًالمتكم او

 لافطألا نم روهمج طسو نوشيعي نيذلا لافطألل ةبسنلاب كلذك لاخلاو

 نأل .ءايكذأ وأ نيدشار ةبحصب نوشيعي نيذلا كئلوأو نيرخآلا

 بلاوقلل ًاقبط يفطاعلاو ٍلقعلاو يجواويسفلا هطاشن لكشي لفطلا

 ف مه نيذلا لافطألا نم ًاليلق الإ ملعتي ال هنأ ذإ . هطيحم يف ةدوجوملا

 لمتكم ريغ لظي هنإف ةسردملا يف طقف هدحو نوكي |(نيحو هنس لثم

 ةعامج مامتهاو ةيسفن ةلزع ىلإ جاتحي هنإف ةنماكلا هتوق درفلا غلبي يكلو
 (457(ةرسألا نم نوكتت ةددحم ةيعامتجا

 نادقفو ةيبرتلا داسفل ةيعيبط ةجيتن وهو : ثادحألا | حونج 0

 فرش سيئر اهدروأ يلا اصحالا كلذل الثم ذخانلو ةرسالا اهدروأ تايئاصحالا كلذل كنم لخأتلو ةاسألا

 :ثادحألا ةاضقل ةيلودلا ةطبارلا

 :م1984 ةنس اسنرف يف نيموكحملا ثادحألا ددع غلب»

 . . «يئاصحإ لودج بسح 4401١65 :194548 ةنس غلبو 6

 أ ًارذنم نيفرحنملا ثادحألا ددع يف ديازتلا اذه راص دقو»

 .تاونس ينامث ىدم يف ًابيرقت اهيفعض هماقرأ تغلب ذإ .بقاوعلا

1950 05584844 
 - 1١9489 ةنس تناك يتلا عافترالا نأ ةبسانملل لجسنو»

 76,178 تغلب ةنس 1١-١7 نيفرحنملا نايبصلا ةئفل فلألاب 6, ؟

 .م19456 ةنس فلألاب

 فارحنالا تالاح دايدزا ةبسن نأ دجن ةدحتملا تايالولا يفو

 امنيب / ١7 تغلب دق ةنس ١8 نع مهرامعأ لقت نيذلا ثادحألا نيب

 الإ ةنس 18 نع مهرامعأ لقت نيذلا ثادحألا يف ناكسلا ددع دزي مل

. 

 "06 :لوهجملا كلذ ناسنإلا (45)

 ضخ



 م1951 ةنس تافرحنملا تايتفلا ددع عافترا ةبسن تغلبو
 نم رثكأ عافترالا اذه غلبي مل امنيب م1950 ةلئس نع / 14

 .اهسفن ةنسلل نايتفلا دنع

 يف فارحنإلا ةلكشم نع ةقيقد ةركف نّوكي نأ ديري نمل دب الو»

 نم رخآ ًاددع ًايمسر نيفورعملا نيفرحنملا ىلإ فيضي نأ نهارلا اهعقاو
 ادع فيضن نأ كلذك دبالو دعب تاطلسلا هفشتكت مل نيفرحنملا
 ةيفيقثت تارودل مهعاضخإ ءارجإ نم رثكأ مهقحب ذختي مل . . .رخآ
 نيدرشملا ثادحألا نم رخآ ددع فيضن نأ انيلعو «. . .ةيحالصإو

 هيلع بقاعي ًامرج ثادحألا درشت ربتعي ال يسنرفلا نوناقلا نأ رابتعاب
 . (نوناقلا

 وه ديدجلا نكلو اهرثكأ (ف تايئاصحإلا هذه وه ديدحلا سيلو
 نأ اهتلمج نم ركذف فارحنإلا بابسأ ليلعت لواح لازاش ناج نأ
 نأ مهنكمي ال نيذلاو اهفطعو مألا ةيانع نم نومرحي نيذلا لافطألا»
 مهتارابتخا نع نورسعي مألا عم ةقيمعلا ةكراشملا ةرارحب اورعشي
 شطعتو ضراعملاو يئادعلا عونلا نم لعف تادر لكش ىلع ةيفطاعلا
 قيرط ىلع نوكت اذكهو طلستلا ىلإ ةيغاط ةجاحو ةعتملا ىلإ طرفم
 ثادحألا ةاضقل ةيلودلا ةطبارلا فرش سيئر نأ يأ .0©2حونجلا
 .ناوألا تاوف دعب نكلو ةقيقحلا كردأ

 ىلع ةيقالخألا هسسأو هميق موقت يذلا عمتجملا نأ قحلاو
 مارجإلل ةبسانم ةئيب وه اهب نمؤي يتلا ةفسلفلا تناك ًايأ ةينيداللا
 تلصو كلذلو ةدوقفملا ةيرسألا ةيبرتلا ضوعي ام هيدل سيل ذإ حونجلاو

 يذلا ريرقتلاب فتكنلو قدصت داكت ال ةجرد ىلإ لودلا ضعب يف لاحلا

 مئارجلا نع ةدحتملا تايالولا يف ماعلا يداحتإلا بئانلا هردصأ

 ه7 3" م :ةحلاجلا ةلوفطلا (4*)
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 ةميرج عقتو «ةقيقد 47 لك لتق ةميرج عقت» ًايمسر ةحلسملا ةيكريمألا
 لك تارايسلا ىلع وطس ةميرجو .ةقيقد ١9 لك ة ةأرمإ باصتغإ

 شيلا ةلجم يف ءاجو .«ةيناث ٠ لك فاطتخإ ةميرجو ةيناث

 يكريمألا شيحلا قاطن نمض تعقو هنأ م1915 رياربف ددع يكريمألا
 نع 14 اهردق ةدايزب يأ م1914 ماع ين باصتغإ ةميرج )0681١(

 ا ماع

 .دارطاب عافترالا يف ةذخأ بسنلا نأ ملعلا عم اذه

 نإ» :«ةيديورفلا ةروثلا» باتك فلؤم لوقب :ةرطفلا داسف س

 هذه يف ةيسنجلا ةايحلا نم لقألا ىلع هفرعن ام وأ ةدحتملا تايالولا لاثم
 ةرصاعملا يف فرطتلا لالخ نم ديازتملا ةأرملا ررحت نأ انل حضوي دالبلا

 اليطعت ةأرملاو لجرلا نيبام ةقالعلل يسنجلا ىوتحملا لطعي نأ نكمي

 - نود لوحت يتلا ليقارعلا نإف ىلوألا ةلحرملا يفف ًارطخ
 ةروكذ نم ةأرملا بيصيام نإف ةيناثلا ةلحرملا يفو .لوزت ةيناوهشلا
 ."6*«لجرلا يف ةلوجرلا نادقف ضعب ىلإ يدؤي ةيئزج

 ةقالعلا ناديم يف ةيناويحلا ةيحابإلا نع رظنلا ضغب اننأ يأ
 ذوذشلا نع ةريحم تاءاصحإ دجن ءاسنلاو لاجرلا نيب ةيعيبطلا ةيسنجلا
 اذإف 7/15١ يزنك ريرقت بسح اهبسن غلبت نيسنحلا ىدل يسنجلا
 وهو  ةريخألا ةنس نيرشعلا لالخ ددزت مل ةبسنلا كلت نأ انضرف

 نأ كلذ ىنعمف ًانويلم ؟٠5 اكريمأ ناكس نأ انملعو ءىطاخ ضارتفا
 !!ًايسج نوذاش نييكريمألا نم ًانويلم 8

 ةفصب ذوذشلا نوسرامي مهنم ًانويلم ٠١ نأ كلذ نم برغأو
 نيرشع هدادعت غلبي ًادفو نأ» فحصلا ترشن دقف ةينلع ةيمي

 8٠# ددعلا عمتجملا ةلجم (545)

 5٠١ ص :الوريجوف (856)

 يح



 ةدحتملا تايالولا يف قاحسلاو ةطاوللا تامظنم نولثمي ًاصخش
 رتراك سيئرلا ةدعاسم تيرغرام ةديسلا ةلباقمب اوماق ةيكريمألا
 ةيركسعلا تاسسؤملا يف لمعلا ةيرح قحب ةبلاطملل ةماعلا تاقالعلل
 ةلاكوو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف ةطاوللا نم ديزمب حامسللو
 'بئارضلا نم ىفعم ةفص حنمو ةيجراخلا ةرازوو تارابختسإلا
 خيرات يف ىلوألا ةرملا يه هذه نإ :دفولا سيئر لاقو .. مهتامظنم
 فارتعإلل بسانم رتراك سيئرلا نأ اهيف انيأر يتلا ةدحتملا تايالولا

 ةيلمع نوسرامي نيسنجلا نم يكريمأ نويلم نيرشع تابلطتمو قوقحب
 .«0”6«هعاونأب يسنجلا ذوذشلاو قاحسلاو طاوللا

 لامشلا لود يف تاناملربلا بلاطت نأ اذه نم أوسأو
 ماقي ًاعورشم ًاينوناق ًادقع لجرلا ىلع لجرلا دقع رابتعاب «ةيفاندنكس»
 ةيالوب سئانكلا ىدحإ يف يلعف دقع مت دقل لب ةسينكلا يف
 , "9 اينروفيلاك

 دقف ةرسألا ككفتو تيبلا نم ةأرملا جورخب كلذ ةلص امأ

 ىلع اهنع هريبعت يف ىرج ناك نإو «لازاش ناج» ًاضيأ اهب فرتعا
 لفطلا دقعت اذإ» :هيلإ راشملا هباتك يف لوقي ةيديورفلا تاحلطصملا

 ةيجولوكيسلا ءاطخألا وأ ىلئاعلا ككفتلا ريثأت نم ةيبيدوأ رعاشمب
 هدلاو هاجت ساسحالاو همأب قلعتلا ىلإ رعاشملا هذه هتداقف ةقيمعلا
 نع ربعي نأ عيطتسي هنإف هب لثمتلا ىلإ ةجاحلا اهب طلتخت ةيئادعلاب
 همأب قلعتي نيحو يفطاعلا يلاعفنإلا هعقاو بارطضا نع جونجلا قيرط

 ءانمتسالا وحن هتقهارم لالخ ةعرسب روطتي دقو ايبلسو الوجخ ريصي
 هيلإ ةبسنلاب لثمت ال نيح ةأرملا ىشخي .طاوللاو ةصاخلا تاقادصلاو

 .ةيندرألا روتسدلا نع ًالقن 0٠" ددعلا عمتجملا (45)
 994/95 ددعلا ةيرصملا ةوعدلا ةلجم رظنا (937)
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 هقحالت دقو ًانايحأ عنصتلاب ًاعبشمو ًايوثنأ هقوذ نوكيو ةمومألا ةروص

 هبذجي دقو نيجضان لاجر ةقفارم يف ذئدنع بغري دقو بألا ةروص
 همأب قلعتي يذلا دلولاو يسنجلا ذوذشلاب نيباصملا ضعب ظحلا ءوسل

 فطع هبلسي مهدوجو نأ هل رهظي نيذلا لك ةيناودعب لمشي
 ,080(ةمومألا

 ةحصلا ةمظنمل ريرقت يف ءاج :ةيبصعلاو .ةيلقعلا ضارمألا

 :191/8 ةنسل فينج يف يونسلا اهعامتجال هتدعأ ةيملاعلا

 يق ىف ةديكأ ةيلقع ضارمأ نم نم صخش نويلم ٠ يلاوح يناعيد»

 ءارج نم ًاريطخ ًافلخت نوناعي نمت ًانويلم ٠ نم رثكأ كانهو ملاعلا

 يتئام ىلإ ةفاضإلاب تابورشملاو تاردخملاو ةيودألا يطاعت يف طارفإلا

 اهنكلو ارطخ لقأ ةيلقلع تابارطضإ نم نوناعي صخش نويلم
 , "؟)ًاضيأ ىلقعلا فلختلل مهضرعت

 :تايئاصحإلا لوقتف. ةصاخ ةفصب ةدحتملا تايالولا امأ 1

 ذإ اهبعش_ ءانب ةبأ ةحصل ديدبت رطخأ .لكشي يلقعلا ضرملا نإ»

 نإ 64 ويلوي يف رداصلا .ةيلقعلا ةحصلل يموقلا دهعملا ريدقت ريشي

 يدم ران ةيلقعلا  ضارمألا تايفشتسم مهاعرت: نيذلا .ىضرملا ددع

 ةعيبطب. جردني الو اهعاونأ فالتخا ىلع ةعمتج ىرخألا تايفشتسملا

 يتلا ةيضرملا تاالاحلا نم فالآلا تارشع..ء ءاصحإلا اذه. يف .لاحلا

 1 جالعلاب ىظحت .نأ الا ردق اذإ اهجالع لوت اغإو تايفشتسملا دصقت مل

 (ةيلقعلا ضارفألا ءابطأ

 . مه :ةحناجلا ةلوفطلا (94)

 ١. "4 ماعل :6814/ ددعلا ةودنلا ةديرج (99)

 ١5. :ديؤرفو فولفاب م

 ع



 قالخأ روهدت يف ببسلا نأ ىلإ نيثحابلا ضعب نطف دقو
 يطاعت وه سيل ةيلقعلا ةحصلا اميسال رضاحلا ليحخلا ةحصو
 نادقف يهو ةيقيقحلا ةلكشملل ضارعأ هذهف تاركسملاو تاردخملا
 اديا» ةروتكدلا ترشن دقف « يسفنلا نزاوتلا نم هحنمت امو . مألا ةياعر

 مئارخلا ةرثك رسو ةيلئاعلا تامزألا ببس نأ هيف تنيب» ًاثحب (نيليا
 حل دازف ةرسألا لخد فعاضتل اهتيب تكرت ةجوزلا ناوه عمتجملا
 ةدوع ةرورضب ةيكريمألا ةريبخلا يدانتو . . .قالخألا ىوتسم ضفخناو
 دالوألاو ءانبأللو اهتمرح قالخألل دوعت ىتح تيبلا ىلإ ًاروف تاهمألا
 يداصتقإلا مهاوتسم عرت ؛ نأ ( يف مألا ةبغر اهنم مهتمرح يتلا ةياعرلا

 ميرحلا ىلإ ةأرملا ةدوع نأ تعبثأ براجتلا نإ : نيليا ةروتكدلا تلاقو
 ,١230(هيف ريسي يذلا روهدتلا نم ليلا ذاقنإل ديحولا قيرطلا وه

 ىع ويشلا عمتجوللا نع ةذب

 ةايحلاو كنضلا ةشيعملاو ةطباملا ةيميهبلا نع ةحمل قبس ام ناك

 ةملظم ةباحس يهو رصاعملا يبرغلا عمتجملا اهريعس لصي يتلا ةدكنلا

 نم نكر لك ىلع اهظاوشو اهقعاوص .لسرتو اهلك ابوروأ ءامس يطغت
 حلاكلا هجولا كلذ نأ نومعزي وكسوم يف «قافرلا» نكلو اهناكرأ
 اهدرم ةيعامتجإإلا برغلا رورش نإو ةيزاوجروبلا تاعمتجملاب صاخ

 عمتجملا نأ نومعزي مهف كلذل . يلامسأرلا هماظنو ةيقبطلا هتعيبط ىلإ

 يذلا عونلا نم قالخأ وذ ءىفاكتم ميلس عمتجم «يراتيلوربلا» يلامعلا

 .ًافلس زلجنأ هنع ثدحت

 لخاد يداصتقالاو يسايسلا عضولا نع ًاقباس ان دروأ اهيف لعلو

 دقحلا هتزيكر عمتجمف معازملا هذه ىلع درلا يف يف ينغ يديدحلا راثسلا

 , 76 :نوناقلاو هقفلا نيب ةأرملا )1 ٠١

 هَ



 نوكي نأ لاحب نكميال باهرإلاو رعذلا 0 سسجتلا هماوقو

 ناسنإلا ةميق ردبي وهو كلذك نوكي ّنأو .اًيلس ًايناسنإ ًاعمتجم
 وه هدوجول يساسألا صضرغلا لعجيو جاتنإلا ةدايز لباقم يف هتماركو

 . ةيعامجلا عرازملا وأ لمعلا تاركسعم يف حدكلا

 هفيس قلعيو سانلا تاوقأ يف مكحتي يذلا يعويشلا بزحلا نإ

 مهقالخنأ يف مكحتلل ربكأ ةضرف كلمي «مهسؤب قوف بيهرلا
 ةيئاهنلا اهتليصح ةنيعم بلاوق يف رشبلا غوصي نأ دمتعيو مهتاداعو

 نأ ىلع ربجم ءارمحلا ةمظنألا لظ يف درفلاف .اهميطحتو ةينا ذإلا داسفإ

 مهسولج ةفرغ يه ةدحاو ةفرغ يف هترسأ دارفأ لماكو وه رشحي

 «سناجتم ريغ مخض يناكسإ عمجم يف ةفرغ يه مث مهخبطمو مهمونو
 ةمسن نيثالث اهناكس لدعم نوكي فرغ تس نم نوكتت يتلا ةقشلاف

 اهير ضرعت ةرسأ اهنمو هسفن دلبلا نم ةرسأ اهنم ءرسأ تسل نومتني
  ًالثم  اهنكست ةثلاثو «ةيئانلا تايروهمجلا ىدحإ نم ىبيدأتلا لقنلل
 «هوكسومل ةعباتلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا» لودلا ىدحإ نم ةمداق ةرسأ
 نأ ىلإ ةفاضإلاب ةدحاو هايم ةرود يف ةقشلا ناكس كرتشيو .. .اذكهو

 تناك ذإو .اهئاشنإ ذنم باوبأ الب تينب نوكت دق ةماعلا هايملا تارود

 يف هيلع ناماني نيوبألا نإف يدرف دحاو ريرس ىلع لإ يوتحت ال ةفرغلا
 نيقصالتم ةدضنملا ىلع نيغلابلا نم ىتح ًاثانأو ًاروكذ ءانبألا ماني نيح
 ريغ عبطلاب اذهو ١١©. ”راهنلاب خبطملل اهنولمعتسي يتلا ةدضنملا يهو
 تالماعلاو لامعلا اهيف رشح يتلاو عناصملاب ةقحلملا ةيلامعلا نكاسملا
 .ىربكلا عناصملا يف فالآ ةدع ىلإ نولصي نيذلا

 حايسلا لعجي ًادح ةيعويشلا لودلا يف داسفإلا دمعت غلبيو
 .حوضوي هنوري ةيعويشلا دالبلا يف لوجتلا مه حاتي نيذلا نييداعلا

 معو _ مع ٠ ناعما ملم :ةعيسشلاو ةيطا قمدلا ظنا معلداألا
 .1 111-168 .نياسسملا ميلزو .ةيخوبيسلاو ةينحارقعالا رنا 1100)



 دالب رثكأ يف ةيقالخألا ميقلا تطحنا دقل» :يرسيوس حئاس لوقي

 يف ةلاخا هلع يه ام ني قرف نكلو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ملاعلا
 تامركملا نأ وه ىرخألا دالبلا يف هيلع يهامو ةيعويشلا دالبلا

 عاضوأ نأ اى هيلع ثحتو قالخألا داسفإ ىلإ ىعست يلا يه ةيعويشلا

 كقئلوأ لك ةيعويشلا مهيلع هتضرف يذلا مهتايح ماظنو مهرقفو سانلا

 سانأ نم عمتجملا رظتني اذامف .هعجشتو قالخألا داسفإ ىلإ وعدت

 يف راغصلاو رابكلا نايتفلاو تايتفلاو مألاو بألا اهلك ةرسألا رشحت
 .مهخبطمو مهسولجو مهمون ةفرغ يه ةدحاو ةفرغ

 ينيدلاو يسفنلا عزاولا مادعناو رقفلاو ةايحلا نم عونلا اذه نإ

 فيكف .بابسألا رسيتت مل ولو ىتح قالخألا داسف ىلع ضحت رومأ اهلك
 دالبلا رثكأ يفف .عمتجملا داسفل ءيش لك رسيت يتلا يه ةموكحلاو
 نكامأ نويعويشلا دجوأ ةصاخ ةروصب ندملا تاهمأ ىف يفو .ةيعويشلا

 كلت كلذب دصقأ لب ةراعدلا تويب كلذب دصقأ ثسلو داسفلل ةضاخ

 نع راجفلا اهب ىراوتي ينا ةفراولا لئامخلا .تاذ“ ةعٍساولا قئادحلا
 جرح الب .رمانلا. نيعأ ىلع ةشحافلا نوبكتري وأ .سانلا :نيعأ
 دقو . ةراعدلا ليهستل اليل رون الب كرتن عراوش يه وأ... .ةالابمالو

 دقل :ًالئاق بعبشلل همالك ًاهجوم هبطخ ىدخإ يف وتيت لاشيزاملا حرص

 !«ةسايسلا .انل .اوكرتاو امهوذخف ءاسنلاو رمخلا" مكل :انكرت

 يهو دالبلا يف ةعلس. صيخرأ قالخألا نازيم يه يتلا ةأرملاو

 نأ وه هبلطت ام لكو بيرغلا . ىلع اميساالو .لجرلا. نع ”اهسفنب .يمرت
 نم صالخلاو دالبلا نم رارفلا اهلا ئنستي يكل ًابقؤمولو اهجوزتي

 دالبلا يف نوشيعي .سانلا تيأر ٍنإف يلاتلابو .ةيعويشلا ميحج

 هللا ردق ال _ لاط اذإ ىشحخأل ينإو . مئاهبلا شيعت ت (نك: ةيعويشلا

 رشبلا نع نوفلتخمي سانأ. دوجولا ملاع ىلإ رهظي نأ ةيعويشلا رمع

 تا



 .«باغلا ةايح ىلإ نينسلا فالآب اهيلإ انلصو يتلا ةيندملاب نوعجريو

 ىلع ءاضقلا دعب ًانورق لظيس ملاعلا نأب ىرأ ينإف اذل ...»
 ةديدج ةيبرت نم دبال ذإ هتيناسنإو هتمارك ديعتسي ىتح ةيعويشلا
 , 2005 احلاص ًاناسنإ نوكي ىتح ةحلاص

 ةهجولا نم هب فرتعملا جاوزلا نإف جاوزلاب قلعتي ايف امأ
 نيسنجلا نيب ةعورشملا ةقالعلا هرابتعاب يلامسأرلا برغلا يف ةيرظنلا
 ةرسألا نم هنع أشنيامو جاوزلا دعت ةيعويشلاف كانه كلذب ىظحي ال

 رصعلا ديلاقت نم ةيقبو ةيزاوجروبلا راثآ نم ًارثأ لافطألا ةيبرتو

 :لوقي يعويشلا نايبلاف .ثيدحلا يلامعلا عمتجملاب قيلت ال يعاطقإلا ةيلت ال

 ءافتحخاب يعيبط لكشب يفتخت فوس ةيزاوجروبلا ةرسألا نإ»

 ةيبرتلا يف اهتيمههأو ةرسألا نع يزاوج هتلا امأ. . .لاملا سأر
 يي اهتيم 2 ةرسالا لسا يزاوجروبلا جره

 مدقت نإ .زازئمش هالا ريثي امم وهف هيوبأو أو دلرلا نيب ةقالعلا ةيمأ نعو

 ةقبطلا دارفأ نيب ةيلئاعلا تالصلا لك عطقي فوس ةثيدحلا ةعانصلا

 , 20١ ©(ةلماعلا

 نع يعويشلا بزحلل قباسلا وضعلا رلتسك رثرأ. ثدحتيو

 دقف يسن عفادلا صوصخب امأو :لوقيف ةبعصلا ةيعويشلا ةلداعملا

 ةرسألا ماظن ناك .. . هنأشب ةريح يف انك اّنأ الإ هب ًافرتعمو ًاررقم ناك

 الإ يمني ال هنأل هذبن يغبني يزاوجروبلا ماظنلا راثآ نم ًارثأ اندنع هلك

 جاوزلا نيب يقبطلا عارصلا ٍلازتعا ىلإ ءاجإلاو قافنلاو ةيدرفلا

 ةيزاوجروبلا ةليضفلا نأ ىرن اذه نم . . .لوبقم ر مغ ًائيس ًائيش ًاضيأ

 )*٠١( :تافطتقم .ميحجلا نم دئاع :زامود رظنا 85 50.

 )٠١4( :ىوه يذلا منصلا نع 54.
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 فقوملا امأ ...كلذك ًائيس ناك ...حافسلا نأ امك ًائيس ًائيش
 ةليضفلا وهف يسنجلا عفادلا اذه وحن هذختن نأ يغبني يذلا بئاصلا
 صلخيو جوزتي نأ هل يغبني ناسنإلا نأ يف صخلتت يتلا ةيلامعلا
 ةليضفلا هذه تسيلأ :تلءاست اذإف .نييلامع ءانبأ بجنيو هتجوزل
 اهبأ لؤاستلا اذه نإ كل ليق ؟لبق نم اهانركنتسإ ىتلا ةيزاوجروبلا

 ةقيرطلاب ال ةيلآلا ةقيرطلاب ركفت تلزال كنأ ىلع لدي قيفرلا
 ًارهظم يلامسأرلا عمتجملا يف ربتعي يذلا جاوزلا ماظن نإ . . .ةيلدجلا

 يف كلذ سكع ىلإ «ايقطنم» لوحتي للحتلاو داسفلا رهاظم نم
 ديعأ نأ بحت مأ قيفرلا اهبنأ تمهف لهف .ميلسلا يلامعلا عمتجملا
 .2١2؟هذه نم رثكأ «ةمكحم» ةقيرطب يباوج كيلع

 يف يعامتجالا خسفتلاو يرسألا ككفتلا نم هنع انثدحت امو
 رثكأ رخآ ءيش ةفاضإ عم ةيعويشلا لودلا يف هنيعب دوجوم برغلا
 نم رذحلاو كشلاو ةيسيلوبلا ةباقرلاو علهلاب مئادلا روعشلا وهو ةروطخ
 داوت مهنيب موقي نأ نكميال دحاولاو ةرسألا دارفأ ىتح ناسنإ لك
 ىلع دهاش ريخو .نيرخآلا هللا قلخ نيب نوكي (ىك نالءاك مهافتو

 تمكحف ةموكحلا ىلإ هدلاوب ىشو يذلا «لطبلا» لفطلا ةصق كلذ
 ,١20ةرخس لمعلاو نجسلا نم ماوعأ ةرشعب هيلع

 ثبت نأ كلمت ال يهف هل دودحاال ءاقش يناعت  ةصاخخ  ةأرملاو

 عنصملا يف اهتاليمز ىتح اهقوقح نم ءيشب ةبلاطملا نع الضف اهاوكش
 لامتحا نأل اهردص يف جلتعيام لكب نهحتافت نأ عيطتست ال ةعرزملا وأ

 يهو .اهروصت قاطي ال هتبوقعو نايعلل لئام ةرادإلا ىلإ كلذ برست

 ءاضرإ نم ةمورحم يهف كلذلو هتمارصو ماظنلا ةعيبط مكحب (ةلماع»

 .هال-65 :قباسلا ردصملا غ8١6)

 .,3155 :نياتشنيا ميلو :ةيعويشلاو ةيطارقميدلا رظنا (9559)

 م



 لافطألا , .ةتوبكم ةروهقم ةيوشثنألا اهفطاوعو ةمومألا زئارغ
 اهنم أدرأ اهنأ ايك برغلا يف اهنم رثكأ ةلودلا مهل اهميقت يتلا نضاحملاف
 ا ءالبلا فعاضي اذهو ةشيعملا لئاسوو ةيبرتلا بيلاسأ يف
 .ةيواملا ىلإ ارادحنا عمتجملا ديزيو

 وه لب بسحف ةيعامتجإلا فورظلا هيلإ وعدت ال عضولا كلذو
 بجي يتلا ريبادتلا نم نأ زلجنأ ركذ دقف ةيعويشلا ةفسلفلا نم ءزج
 نيرداق اوحبصي نأ ذنم دالوألا عيمج ةيبرت» اهذختت نأ ايراتيلوربلا ىلع
 ىلعو ةلودلل ةعبات ةماع تاسسؤم يف تاهمألا ةيانع نع ءانغتسإلا ىلع
 ريغو نييعرشلا دالوألل ثرإلا يف يواستملا قحلاو . . .ةمألا باسح
 , 2305 (نييعرشلا

 ةيرشبلا تاعمتجملا طحأ وه يعويشلا عمتجملا نأ لوقلا ةوفصو
 ةيسفنلا ةنينأمطلا ةيحان نم وأ ةيقالخألا ةيحانلا نم ءاوس ةرصاعملا
 ءاقش سوباك هيلع ميخي روعذم لحنم عمتجم وهف ةيعامتجإإلا ةداعسلاو
 يقيقح لمأ يف ركفي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نأ دح ىلإ قبطم
 .صالخلل

 ابوروأ هنم يناعت يذلا عيرملا ءاقشلاو عيظفلا خسفتلا اذهو
 ةبوقعلاو ةيعيبطلا ةجيتنلا وه يعويشلاو يلامسأرلا اهيقشب ةينيداللا
 رشبلا ءاوهأ ىلإ ماكتحإلاو هنيدل اهركنتو هللاب اهرفكل ةلجاعلا
 هللا ىلإ دعت مل نإ هنأ هقلخ يف هللا ننس نمل هنإو «نيللضملا تاصرختو
 . ىكنأو رمأ نوكيس لبقتسملا نإف هادهب كسمتتو

 ٠١ :زلجنا نم صوصن 48 .
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 هس ءونت حييسف ناديمو بحر لاحم نفلا هلثمو بدألا

 ةيساردلا ةيجهملا ثوحبلا نع اضف ةضيفتسملا ةصصختملا تاساردلا

 نأ قوف قيحسلا هحيراتو ةنيوضلا ةسمصتك هل ةضصاحح يبورزو هند 21و 0 ةلبوطلا هتصق هل ةصاخ ووروألا سدألاو

 نيثحابلا نيب ديدش لدج رادمو عازن راثم لظتسو تناك هاياضق مظعم

 ةيبهذملاو ةيموقلا تافالخلاو ةيسايسلا تاهاجتإلا بعلتو .داقنلاو

 كلذ يف اهرود

 اهساكعناو ةايحلا ةروص» وه بدألا نأب لئاقلا يأرلا انقفاو اذإو
 ةتفاهتم ةبرطضم ةرئاح ابوروأ ةايحك ةايح ةروصب كلاب اف «حضاولا

 . ! ؟ةضقانتم

 ثحبلا لعجت  نيعلطملا ىلع ىفخيال ام  اهريغو رومألا هذهو
 عيطتسي نأ نود ثحابلا دهج ذفنتستو بعاتملاب افوفحم لاجملا اذه يف
 طعت مل نإ هدهج ىدم نع لقألا ىلع ربعت ةقسانتم ةصالخب جرخي نأ

 .عوضوملل ةبولطملا ةروصلا

 رظنن امنإو بدأ وه ثيح نم بدألا يف ثحبن ال اننأ يلحلا نمو
 <١ (هءهردلاب هنقالع ةمح ٠م هكأ ءاضوملل ماعلا ءاظنملا لالخ ٠م هيلإ

 ان ٠ نيذلاب هنف ااع ههتج نم يأ ع وصوملل م لا م هو رك



 نم بناجلا اذه هزواجتي نأ يغبني ال يذلا مجحلاب نوديقم اننأ

 .ةيرشبلا ةايحلا بناوج

 جينم نمض هتغايصو عوضوملا ضرع يعدتست كلذ ةاعارمو

 :رومأب زيمتي صاخ

 عم بسانتي امب هضرعو انثحب عوضومب ةيوق ةلص هلام ىلع زيكرتلا ١
 .ًابولسأو اًجح لاحلا ىضتقم

 فينصتو ةيبدألا بهاذملا لوح تافالخلا نع  نكمأ ام  دعبلا  ؟

 . تايصخشلاو داوملا ميوقتو « تاءامتنالاو سرادملا

 يذلاو ةيرصعلا تاساردلا فنتكي يذلا ضومغلا نع دعبلا # 

 سرادم نع ثيدحلا كتنع ب انتدارإ مغر هنم فرط رهظيس

 .عايضلا

 ملاعملا ضرع يف يخيراتلا لسلستلا  ةداعلاك  ىعارنسو اذه

 بدألا يف اهتورذ تغلب ىتلا ةيناملعلا ىلإ لوحتلا ةيلمعل ىربكلا

 . نيرصاعملا نفلاو

 ةيبوروألا ةضمملا رصع  ًالوأ
 ؛ (ةيديدحلا ةيكيسالكلاو

 يف تأشن يتلا ةكرحلاب ةيبوروألا «ةضبنلا رصع» ىمسم نرتقي

 تفدهتساو  ابوروأ يف يناثلا يمالسإلا يراضحلا زكرملا  ةيلاطيإ
 بادآلا» مسا اهيلع قلطأ يتلا ةيدقلا ةيقيرغألا بادآلا ثعب
 . !ةيتوهاللا ةسينكلا لاجر تاباتك نع امل ًأزييمت (5)(ةيناسنإلا

 نأب ملعلا عم يعو نود ةيمستلا هذه يمالسإلا ملاعلا يف تاعماجلا دروتست نأ بيجعلا نم (1)

 .لاجملا اذه يف يناسنإ وه امو يهلا وه ام نيب ضقانتلا كلذ هيف سيل مالسإلا
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 طغض تحت ريرملا اهعقاوب تسحأو هب ترهبناف ةيمالسإلا ةراضحلا
 ساسحإلا اهتدقفأو اهكولسو اهروعشو اهركف ىلع تمثج يتلا ةسينكلا
 . اهتيناسنإب

 ذإ جرح قزام يف ةيبوروألا ةيسفنلا تعقوأ ةئجافملا ةظقيلا هذهو

 رونب عاتمتسالا عفاد :لوألا :نايوق عنامو عفاد اهلخاد يف مداصت

 ايندلا نيب ديرفلا نزاوتلا ثيح هتراضح سودرف يف لوخدلاو مالسإلا
 نع ربعتل مهتيناسنإ قلطنت هلظ يفف دسملاو حورلا نيبو .ةرخآلاو

 . ةسينكلا ططشو ةينابهرلا لالغأ نع ًاديعب اهتاذ

 مالسإلل ةدقاحلا ةوادعلاو تيقملا بصعتلا عنام رخآلاو

 يف اهادم ىصقأ تغلبو ةيبيلصلا بورحلا اهتقمع يتلا كلت هتراضحو

 ضقانتلا كلذ نم ابوروأ تجرخف عفادلا نم ىوقأ عناملا ناكو
 ةطلسلا نئارب نم صالخلا اهل حيتت ةليسو نع ثحبلاب يسفنلا
 هلهأو مالسإلل اهتوادعو اهبصعت نع ىللختت نأ نود ةيغاطلا ةيتونهكلا
 ينثولا اهثارت ثعبب «يضاملا رارتجا» ةيلمع ىوس ةليسولا كلت نكت مو

 !ةيميهبلا ةيناوهشلا هبناوج اميسال هب قاصتلالاو يقيرغإلا
 لضفأ ناك نإو ةسينكلا جعزأ لاخلا ةعيبطب  هاجتالا اذهو

 اهدهج تلواحو .مالسإلا ىلع اهعابتأ لابقإ لامتحا نم ريثكب اهيدل
 اهدئاقع ىقبت ثيحب عضولا ىلع رطيستو اهحلاصل ةجوملا ريست نأ
 توحدملا هنف ف ةزراب اهتامصب لظتو ههجوتو بدألا غبصت اهتاروضتو

 . موسرم لاو
 اهزجاوح نم ىوقأ تناك قالطنالاو ررحتلا لماوع نكلو

 ىلإ لوصولل ةئيرجو ةريبك تاوطخ وطخي نأ ةضبنلا رصع عاطتساو
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 ثيدحلا يناملعلا بدألا ماق اهيلع نفلأو بدألل ةلماك ةيناملع

 .زكتراو

 كلذ يف نفلاو بدألا حمالم ضعب ضرعتسن نأ عيطتسنو

 نييبوروألا نيركفملا سضعب تاليلحتو ثوحب ىلع نيدمتعم رصعلا

 :ليام اهربأ نأ دجنف

 ىلوالا ةوطخلا يه هذه :يقيرغإلا ىنثولا ثارتلا ثعب ١

 ءابدأ عاطتسا ةيقيرغإلا بادآلا ءايحا قيرط نعف .ىطسولا نورقلا

 هيف رثأ الو مهرصع فولأم نم جراخ رخآ ملاع ىلإ ذافنلا ةضبغلا ونانفو

 اهنكل ةريغص ةوك نم رمألا لوأ اوذفن ِدَقل . تايتوهاللا نم ءيشل

 اوعلطو .هساسأ نم ديلاقتلاو ةسينكلا ءانب ضقتنا ىتح عستت تلظ

 ةضهلا بم اوقبس ةرياغم ريياعمو ةديدج تاموهفمب يبوروألا ركفلا ىلع

 .ةضبعلا رثام مظعأ ثيدحلا ركفلا هدعيام كلذو «ةينالقعلا ةيركفلا

 :«نتنرب» لوقي

 املاطو ةينيد ًاروصع عقاولا يف ىطسولا روصعلا تناك املاط هنإ»

 نإ ةينيداللا ةينثولا ىلإ ةدوعلا ةلواحم لقألا ىلع ىنعي ةضهنلارصع نأ

 رصع نف امأ ةسينكلاب طبتري ىطسولا روصعلا نف نإف ةقدنزلا لقن م

 ناكو ءرمألا ةقيقح يه هذهو .ةيميهوب ةيرحب عتمتيف ةضبنل
 يكيسالكلا يرعلا نودلقي ةضهنلا رصع ةورذ ف نوماسرلاو نوتاحنل

 عون هبشي أئيش دوقي أدب نانفلاف ءرخآ يكيسالك ءيش لك نودلقي اك
 هنأ ضورفملا نمو ةيمهألا ميظع هنكلو ًافزاجم ًاشحاف ًايشحو ءقايحل

 .(«هدوقي لازيال

 ةينفلا مهتايح لج اوسرك نيذلا ةضبنلا رصع ونانف ناك دقل»

 اهرهاظم لمجأ يف ودبت ةحضاو ةيحيسملا تادقتعملا لعج ضرغل

 ذم



 نيقباسلا داورلا نع اهوثرو يتلا لامعألاب مايقلا يف نورمتسي .نايعلل
 نف ىلإ ةثيدحلا روصعلا يف نفلا لوحت دقو اذه ,ىطسولا روصعلل
 يف حبصأ ىرحألاب وأ يفتخي داك ينيدلا نفلا نأ ىتح ًابيرقت يناملع

 . «ًايديلقتو ًايجاتنتسا ةيناثلا ةجردلا

 عضولا بلق نم نوبيرقلا نونانفلا مه نييلايخلا باتكلا نإ»

 نيماسرلاو ستنافرسو ريبسكشو هلبارو كرارتب نإ .ةايحلا وحن يناسنالا
 لاجرلا نم عون مه مهء[سمأ ملعن لازنال نيذلا نييقيسوملاو نيتاحنلاو

 روصعلا اهتفلخ اى ةيديلقتلا ةيحيسملا نيب ًاطسو ًاقيرط نودشني نيذلا

 رحسلا روذج علقت اهنأ ودبي يلا ةثيدحلا ةيناملعلا نيبو ىطسولا

 دض ًاريثك كردم درمت يف نونانفلا ءالؤه ناك ..!!نوكلا نم رسلاو

 تابو ًادنتسم اوركنأ دقل «ىطسولا روصعلا لالخ يحيسملا ديلقتلا
 لوبقف «رخآ ًادنتسم اوميقي لب اوثحبي نأ ةيمهأ رثكأ اذهو  مهيلع

 نيينامورلاو نيينانويلا ءامدق هبتك ءيش يأل درجملا ءاملعلا ءالؤه

 لقعلاب ةقالع هلام لكب ملأ صخش لككو ءركفلا لاجر هب فتكي م
 كلذب اوناكو ,نيينامورلاو نيينانويلا ىلإ نونانفلا ءالؤه داع

 . "0(مهداوم ديدجت اوداعأ ثيح نييرامعملا نيسدنهملاك

 كلذو :اهيف ياسنالا دوجولاو ايندلا ةايحلاب مامتهالا م1

 لك رصحو ةرخآلا ملاع ىلع ةسينكلا زيكرتل لعف در أشن مامتهالا

 ثولاشلا نع ثيدحلا لاجم يف اهعابتال ينفلاو يركفلا طاشنلا
 ةيناسنالا سيساجحألاو رعاشملا تبكو تازجعملاو ةكئالملاو نيسيدقلاو

 ىلع قلطأ انه نمو «ةيتوهاللا اهترئاد دودح يف نكت ملام تناك يأ
 . (ةيناسنالا» فصو اهلماكب ةكرحلا

 هب ماقام لثمب لاجملا اذه يف م١79١ ت («يتناد» ماق دقو

 مم هلق لال :ثيدحلا ركفلا أشنم (5)

 0ك



 ًاهرص ًاجورخ ةسينكلا ىلع جرخ دقف ةسايسلا لاجم يف «يلليفايكم»

 لحي يبوروالا بدألا ذخأ هنم ًءادتباو ءاهسبياقمو اهديلاقت ضقانو
 يتناد هيلإ هبن يذلا ناسنالاب مامتهالاف «هلالا» لحم ًائيشف ًائيش ناسنالا

 هلا هنأ ىلع هريوصتو ناسنالا هيلأت ةلواحمل قلطنملا ناك هورصاعمو
 ىلع تلمتكاو رشع عساتلا نرقلا يف تأدب يتلا ةلواحملا يهو يقيقح

 هيلإ اعد يذلا ةعيبطلا هيلأتب ًارورم نرقلا اذه يف هعايشأو «رتراس» دي

 :«(زنواد» لوقي ءريونتلا رصع

 ماسرلا روصملا هرصاعمو هقيلص ففقو اهك (يناد) فقي)»

 امهالك ناك الو يرشبلا ركفلا روطت يف ةديدج ةبقح سأر ىلع (وتويج١»

 ابر يذلا ديدحلا ءيشلا كلذ نع ريبعت قدصأ اربع اهنإف اًيظع ًانانف

 اوعيطتسي مل مهنكلو مهيرصاعم نم ريثكلا رؤدص ف شيب ناك

 .احصفأ امك هنع حاصفإلا

 نوؤشب مامتهالا وه «ةيناسنالا» وه ديدحلا ءىشلا اذهو

 يذلا ديدجلا اذه ةروطخ مهفتن نأ عيطتسنو .ايندلا ةايحلا يف ناسنالا

 كلذ يف سانلا ناهذأ ىلع ةرطيسملا دئاقعلاب هانراق اذإ ميدقلا محازي

 الإ تسيل ايندلا ةايحلا نأ اهادؤمو ...نوكلاو ةايحلا نع رصعلا

 يف سانلا ىلع داقتعالا اذه نميه دقو .ىرخألا ةايحلا لابقتسال ًاديهمت

 ةيتاعلا اهترطيسو ةسينكلا ةرطس تحت ليج دعب ليج ىطسولا نورقلا
 انيب ةيعامتجالا تاسسؤملا عيمجو يناسنالا طاشنلا ىحاون عيمج ىلع

 . («ةيسنكلا دئاقعلاو ةينيدلا ءىدابملا لوح رودي هلك ءاملعلا ملع ناك

 أرط ديدج لدبت لوأ وهو ةرانتسالا رصع كلذ بقع ءاج مث»

 نوحوسي ةعيبطلا ناضحأ ىلإ اوهجتاف ةايحلل مهترظن يف سانلا ىلع

 «يناسنالا لقعلا ةردقم يف ةقلطملا مهتقث اوعضوو نوكلا رارسأ اهنم
 م ال

 يركفلا مهلاجج ناك . . . .رصعلا كلذ ةرقابع نم رفن اذهب ىدان دقو
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 مامتهالا كرتو ايندلا هذه يف ناسنالا نوؤشب مامتهالا ةيحان يف

 .«ةرخآلا نوؤشب

 اهرعاش يتناد ناك امك ةضهنلا هذه نانف ناكف (ىتويج) امأو»

 ًاروص (ىزيسأ) ةنيدم سئانك ناردج ىلع مسري وتويج ذخأ دقف

 سانلا نم ًاموسر ام ضرع سيسنارف سيدقلا ةايح صيصاقأو

 وهو ةدهاشملاو ةقيقحلا عقاو نم روهرلاو ناويحلاو ريطلاو ةعيبطلاو

 ءارذعلا ريوصت يف ميدقلا ديلقتلا جور خو نفلا يف ديدج ثدح

 .(«نيسيدقلا ريوصتو لفطلاو

 ًاثدح .بدآلا يف ًاديدج ًاثدح تناك ©”)ايديموكلا ةمحلم نإ»
 سانلا اهوعدي نأ بجعلا نم نذا سيلف ءليثم هل قبسي م (خض

 دق ًاديدج ًايبوروأ ابدأ نأ اهروهلذ دنع | اورعش مهأل (ةيهحلالا» بقلب

 . (هرجف قثبنا

 لك نأ نم ةسينكلا هايا مهتملعام نودقتعي اوناك سانلا نإ»

 .ةنحلا ىلإ هلآمف اهب نمؤي نم امأو ؛ منهج هؤازج ةيحيسملاب رفكي ناسنا
 ةديدج نيزاوم ماقأو ةميدقلا ةديقعلا كلت ىلع جرخف يتناد ءاجو

 ىلإ مويلا رظنن امدنعو ...قالخألا نم ساسأ ىلع باوثلاو باقعلل

 نأ نم ًالدبد باوثلاو باقعلا ساطسقلاب عزوي ًارعاش دجن ءارولا

 ىلإ سايقلاب هنأ ريغ ًاقراخ ًائيش هلمع يف ىرنال اننإف «ابابلا اهعزوي

 . (ًاريطخ ًابالقنا كشاال ناك هرصع

 يلاتلا نرقلا ةفسلف نع ربع امدنع «بوب رعاشلا قدص دقو»

 «ناسنالل مهتسارد يه رشبلا اهم موقي ةسارد ريخ نإ» : هلوقب (18)

 ريبسكش نأ قحلاو .ةساردلا هذبب ماق نم ريخ هلبق ريبسكش ناك دقو

 لاقم ًالثم رظنا يرعملل نارفغلا ةلاسر نع ةسبتقم ةمحلملا هذه نأ نيثحابلا نم ريثك تبثا (8
 .4114 :5 ج :ةيناسنإلا ثارت ةلسلسب نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلا

 هاب



 يف يهو ءاهعمجأب ةيبوروالا ةضهنلا ةكرح هيلإ تغلبام ىقرأ لثمي
 دق تناك ىتلا هتيمهأو هتميقل يرشبلا سنجلا فاشتكا يف صخلتت اهءابل

 ,.«؟7(روصعلا رم ىلع تعاض

 عاق مهلك تاوبابلا لخدأ دق هتمحلم يف يتناد نأ ركذلاب ريدجو

 . ©" يفخت ال كلذ ةلالدو ةنجلا هلخدأ ًادحاو ًاباب الإ منهج

 تمزتلاو ةينابهرلل لعف در :ةينامورلا ةيحابإلا ىلإ ةدوعلا
 لظ يف ةيبوروالا ةيعامتجالا ةايحلا ىلع نارطيسي اناك نيذللا يلاغمل
 بهذملا ثعبو ةيكيسالكلا بابش ديدجتب ةضبنلا داور ماق ةسينكلا
 تاوهشلا يف سامغنالاو تاذلملا بورضب عتمتلا يف يروقيبألا
 .اهريطاسأو ةهلآلا بناج اوداك وأ كئلوأ لمهأ انه نمو «ءةيدسمحلا
 بصناو ينامورلاو يقيرغإلا يكيسالكلا ثارسلا نم اهعارصو

 ةديقعلاب مهناميإ ةوق ىلإ كلذ درم سيلف يحابإلا بناجلا ىلع مهمامتها

 مهطويمو لا مهتاوزن عابشا يف ةبغرلا ناكام ردقب ةيحيسملا

 .رخآ ءيش يأ لبق ةيفطاعلا

 سدقي صاخ يكيسالك عباطب مستي ةضبنلا رصع ناك اذكهو
 «ىلعألا لثملا ىه هيف ةينابهرلا لازتال تقو يف ةذللا دبعيو دسجلا
 ةجحب ةيئابهرلا بلاثم ىلإ سانلا راظنأ رصعلا كلذ ءامعز هجوو
 .هب نورتستي اوناك يذلا فصولا وهو («ةيناسنالل» اهتافانم

 :(«ثيدحلا لقعلا نيوكت» فلؤم لوقي

 ًاحضاو ةيوق ةروصب شاع ةيناسنالاب مامتهالا اذه نأ ةقيقحلا»
 اهروص يتلا ةايحلاف «.ةرباربلل ةيحيسم ا ةوزغ تقبس يتلا روصعلا ثذنم

 .”58--517 نم :تافطتقم :ملاعلا هجو تريغ بتك (54)
 . ؟5//99 :رشيف : ىطسولا روصعلا ابوروأ خيرات رظنأ (6)
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 لجو ...يناسنالا دوجولا انل سكعت ةينثولا محالملا يف سوريموه
 لالخ رشتنا دقو . . .اهتعمس هوشي نأ وه يحيسملا ديلقتلا عاطتسا ام

 عتمتلا دجمت ةلذتبملا يناغألا نم رايت ىطسولا نورقلا نم رخأتملا مسقلا

 يف ةطرفم ررحتلا ةريثك يناغألا هذه تناكو ءاهتاذلمو ةايحلاب حيرصلا

 .«ةيناويحلا يحاونلا فصو

 : يلاتلا وحنلا ىلع»

 . . .نوقرشم نوطبتغم انلاوجت يف نحن

 . . .ةلامثلا ىتح برشن عبشلا ىتح لكأت

 . . .ميحجلا نم لهن دبألا ىلإ حرم
 .(.. .انضعبب انضعب رودص قصتلت

 ينثولا عتمتلا سفن ردص دقف يماع يناملع بدأ أشن املاحو

 اولوح «رودابورتلا» نونغملا ءارعشلاف عيضولاو اهنم عيفرلا ةايحلا تاريخب

 ريدجلا نمو ...يناسنالا بحلل ديجمت ىلإ ةيحيسملا ةيسورفلا
 ةفاقثلا نم تأشن ةيعقاوو ةحارص دئاصقلا هذه رثكأ نأ ةظحالملاب

 ةروصب تفصو ةئيذبلا ةيسنرفلا صيصاقألاف .ندملا يف ةيزاوجربلا

 فغشب تزيمتو عقاولا يف لصحي ناك (ىك ةايحلا بورضب عتمتلا ةقذاح

 يف كلذ دجن اك ةنهكلا بلاثمو داغوألا نيركالا صصق درسب صاخ

 . (ويشاكوب اهمسر يلا داغوألا روص ضرعمو رسموش دئاصق

 مادتحا داز هدعب ايف رشع يناثلا نرقلا نم ءادتبا هنأ ةقيقحلاو»

 ةصقلا سفن نع نفلا ثدحتيو ...تامامتهالا هذهو فقوملا اذه

 ...نومدقألاو نوسيدقلاو تاوارذعلاف بدألا اهنع ثدحتي ىتلا

 ةيطنزيبلا ةيديلقتلا ءارذعلارروص بلقنتو . . .ةيعقاو موسر ىلإ نولوحتي
 .تايلاطيا تايورق تايتف ىلإ

 ناك قيرغإلا نع نويناسنالا ءالعلا ذخأام مهأ نكلو
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 . .ةعيفر ةراضح يف ةايحلا تاريخب ميلسلا يعيبطلا ديعسلا عتمتلا
 ىتلا لئاسولا ربتعت ةيعيبطلا لويملاو ةراضلا ريغ تاذللا نأ انه اودجوو
 الف ناطيشلا نم تسيل اهنأو .ةحلاص ةايح لقعلا مظني اهتطساوب
 يف هنم لهغي وأ يلا نوعب رهقي نأ امإ ًابنذ اهرابتعا ىلإ نذإ يعاد
 .(.. .راعلاب روعشو لجخ

 نم ًالدبف ةيحيسملا قالخألا ىلع ةروث ىلإ عبطلاب اذه لك ىدأ»
 تلحو اهايا هللا هبهو يتلا ىوقلل ناسنالا لامعتساب حرفلا لح ةبحملا
 ذخأو هللا ةدارإل عوضخلا لحم لقعلا هيجوتب ةيلو ؤسملاو ةيرحلا

 .«ناميالا ناكم جيردتلاب لتحي ءيرجلا يركفلا ثحبلا

 نأ كلذ «بهارلا سأر ىلع اهفنع لماكب ةفصاعلا ترجفناو»

 نورقلا بدأ تلعج اهب رشب يتلا ةراهطلا قيقحت يف بهارلا لشف
 ءةعاشب رثكأ ةروص بهارلا تالزل يطعي هتدالو ذنم ىطسولا
 نييلاطيالا قذحأ ءاجو .هاوس نم ةيناويح رثكأ هنأب هتروصو
 لك «ةينابهرلا ةايح» هباتك يف ركنأف . . .الافزنرول ًاقالطا مه ؤرجأو

 ىتلا ةذللا نع هتلاسر يف كلذ نم دعبأ بهذو ةسادقلاو فشقتلل ةميق
 ةرتهتسملا لب ةجورتملا ةأرملا نأ نلعأف يروقيبألا بهذملا عم اهيف قفتي
 ىهف ةبهارلا امأ لجرلا دعست اهنأل «ةبهارلا نم لضفأ يه ًاضيأ
 وأ هدالب ليبس يف ناسنالا توم تعنيو .هنم ةدئافال لتبت يف شيعت
 .«لقعلا هرقيال هنأب ىلعأ لثم يأ لجأ نم

 ىلإ عوجرلاب نايحألا ضعب يف يحوي ءىجافملا لوحتلا اذه»
 جزملا ليثمت نسحأ يلاطيالا نفلا لثميو .ةصلاخلا ةينثولا هبشيام
 ةريهشلا موسرلا ضعب ىلع ةرظن انيقلأ ولف ةينثولاو ةيحيسملا نيب لماكلا
 ديبويكو يبصلاو ءارذعلاو كالملاو هللا نيب قيرفتلا عيطتسن له
 ءدقلا ه
 مأ1ث 6 ٠ 0 ةةويفضميسياعل
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 عتمتلا درجم اهب اولدبتساو ةيحيسملا قالخألا ىلع نويلاطيالا راثا
 ةايحلا يف تدجو ةيلامشلا بوعشلا نكل. . .لامجلا لاكشأ نم نييالملاب

 . .ريبكلا هيلبار بتك اهيف حورلا هذه 5 دقو لامحلا نم رثكأ

 نم برهن نأ هيف هيلبارانم بلطي عطقم يف ةضهلا ةروث حور مسجتتو
 نيروزملا نيسيدقلاو نيركاملا ةفئازلا لوقعلا يوذ عاعرلا كئلوأ»
 نيذلا نابهرلا نينشخلا ناوخالا ,ناميإلا يعدم نيئارملا ةئيشلا يروقولا
 مهتيهاركب كيلع لاجرلا ءالؤه نم بما . . .لاعنلا نوسبلي
 اسحق تلعف نإ كنأ كل مسقأل ينثر انأ موهركأ مرد مهراتحا

 . 00الاح لضفأ كسفن

 ًانالعاو ةيديلقتلا ةيحيسملا ىلع ةروث ةضبنلا رصع ناك اذكه

 اهنأ الإ ةيبلس ةيلمع عقاولا يف تناك نإو هذهو ةينثولا ىلإ ةدوعلل
 راظنأ بصنت نأ ىعيبطلا نمف ةديدج ةكرح لكل اهنم دب ال ةوطخ
 ماع فلأ ابوروأ هل تعضخ يذلا عقاولا نايكمده ىلإ ةضهغلا داور
 .ديدجلا عقاولا ةيهام يف اوركفي نأ لبق

 : ثيدحلا رصعلا  ًايناث

 :ةيسنامورلا (1)
 نع ةرابع يه ابوروأ ةايح نأب لوقلا ةداعإ ىلإ ةجاح يف انسل

 كلذ حبصأ دقف ,ةضقانتملا لعفلا دودر همكحت بذبذتم ينايب طخ
 بدألا لاجم يف انهو .لاجم لك يف هدهاوش انيأر نأ دعب ةررقم ةقيقح

 :حوضوب ةقيقح لا كلت سملن
 اهيلع ترجام ناعرس ذإ ًاليوط مدت مل ةيكيسالكلا ةطبغلاف

 مامتهالا وه اهتايباجيا مظعأ ناك اذإو «دادترالا يف ايوروأ ةنس

 .188/5-1958 :«لادنار :نم تافطتقم» (5)

 شكل



 يق هيجوتلا زك زكرم ذخأيل رومطملا يوروالا لقعلا ظاقيإو ةيناسنالاب

 .ربيغت وأ ريوطت نود ارقتست مل ناتاه ىتح هنإف ةايحلا

 رييغتلا اهبيصن ناكف ىرخألا امأ ىلوألا بيصن نم ريوطتلا ناكو

 فرع يذلا ديدحلا بهذملا قثبنا نيذه نمو «ةروشلا لب

 .«ريونتلا رصع» ىمسمب ًايخيرات نرتقي يذلاو «ةيسنامورلا» ب

 : ةيناسنالا ةعزئلا روطت  ًالوأ

 :(بدألا نم نورق

 ملعلل صصخ امنإو نيدلل صصخي مل رشع نماثلا نرقلا ثإ»

 ةفسالف لب . . .نييحيسم ًاسسق هؤامعز دعي ملف ةسايسلاو

 ديدحلاو ميدقلا ناك ةدع حاون نمو ًاقيمع ريغتلا ناك دقل . . .نييعيبط

 مامأ عجارت دق ملاعلا اذه ءايشأ ءادوام ىلإ علطتلاف . ضيقن يفرط ىلع

 هللا روحم لوح رئادلا سيدقلا حبصأ دقل ءملاعلا اذه ءايشأ ىلإ علطتلا
 باتكلا ىدبب ريست تناك يتلا ةايحلاو ناسنالا هروحم ًايناسنا ًالاع

 روضحلا ةمئاد ةيهلالا ةيانعلا ثيح ًاناكم ملاعلا دعي ملو «سدقملا
 لقعلا نيعلف .(!)هنم هفاتلا ىتح ثدحيام لك ريدتو طبضت لعفلاو

 ترمتسا ةرم رودت تذحأ دقو يتلا نوكلاةلآ نم ًاءزج نآلا ملاعلا راص

 بحي ًابأ ءًايصخش دعي مل هتاذ هللا ىتح (!) اهسفنبو وسفن نارودلا قف

 “ «ىلوأ ةلع» «ةيصخش ال دعبلا ةقيحس ةلقاع ةوق حبصأ لب ءبهرُيو

 .ةيئايزيفو ةيضاير سيماون قفو لماك ماظنب لمعت اهتكرتو ةلآلا ترادأ
 .(1؟) ناسنالا نبا عوسي حبصأ هللا نبأ عوسيو

 لب .هللا وه يرشبلا سنجلل ثحبلا عوضوم دعي ملا

 .(«ناسنالا
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 ردقب نيدلا قيرط نعال اهعقوت نكمي ناسنالا لاح نيسحتو»
 عاطتسي اهب يتلا ةسايسلاو ةيبرتلاو ملعلا قيرط نع اهعقوت نكميام
 . 29(عمتجملا حالصا

 ًايلقع ًاجهنم كلمت ةمهبملا ةضهنلا رصع ةروث تحبصأ اذكهو

 .ًاحوضو رثكأ ةديدج ةينثو ةروص انهجاوت كلذبو ًاددحم ًاراسمو

 ةدايس ىلع اهديكأت» أشن هنعو ةيسنامورلل لوألا زيمملا وه اذهو

 دودح يف تامامتهالا لك رصح ىنعمب «ةيلخادلا سفنلا ةايحو بلقلا

 نويسنامورلا دقتنيو .ةيذرفلا سفنلا قامعأ يف لب يرشبلا نئاكلا

 ًايلعف مه (ىال رشبلا ريوصت هنم فدهحلا ناك هنأب يكيسالكلا بدألا

 كلذلو ًاريبعت سميلو ًاديلقت بدألا لعج امم (0)(ًايلاثم مه ايك نكلو
 .ةلأاب ام دكلأأ ايظأ رثذ
 اسد ؤان ا وححنو « تايحرسملا اوروحو مسح اغا نويسنامورلا نما اهم

 وأ تافارتعا ةروص يف يتأت ةينفلا ةباتكلاف ءًايلخاد ًايصخش ىحنم

 ةينادجولا يناعملا نع ربعي ًاينطاع ًايئانغ حبصي رعشلاو ةيتاذ ةريس

 عماسلا ةراثا  ىلوالا ةجردلاب - يغتبيو 07 حرفلاو قشعلاك رشبلل
 . هعاتماو

 ىتح ةيسنامورلا تنضتحا ذإ اهبابش ناعير يف تناك يتلا (ةيسورفلا»

 ةايحلا نع ربعملا ناسللا نويسنامورلا حبصأو اهنايك يف تجدنا

 .اهلئا شنو اهصئاصخب ةيسورفلا

 ةمئاقلا «لعفلا در» ةقالع نع بهذملا ءاعز ضعب حصفأ دقو

 .482-- 145/1 :كوفو رتسروف :باتكلا ىلع فرشأ 4(

 ١44/١. :قباسلا ردصملا (8)

 45-919 :نوتلوك جج ىطسولا روصعلا ملاع :ًالثم رظنا يرعلا رعشلاب ةيسورفلا رثأت لوح (9)

 . (فراعملا راد) .ميسن فيزوج ةمجرت

 ا



 ناسنإلا تبكت اهوفرع اى ةيحيسملاف ,.ةيحيسملاو يسنامورلا هاجنإلا نيب
 نم ةيناسنإلا باصأ امع ةلوؤسم يهف مث نمو «ايلوخناليملاب هبيصت»و
 ىلإ ةباكلا لجيلش ٍناملألا يسنامورلا دقانلا ازع دقو» ةبآكلاو ءاوطنإلا
 هنطو ىلإ قاتشي ًايفنم ناسنإلا لعج يذلا يحيسملا نيدلا
 ,0©(2(ديعبلا

 دهج تاذلا نع ريبعتلا ىلع زيكرتلا عم ًايشقتو كلذ نم ًاقالطناو
 هللا ىلإ هجتي ناك يذلا يحيسملا يفوصلا قوشلا اولوحي نأ يف كئلوأ

 يئانغ بولسأ يف هنع ربعي يحابإ وأ يرذع بح ىلإ (عوسيلا وأ

 ةأرما بلاغلا يف ناك يذلا بوبحملل يجراخلا لامجلا ىلإ ٍهجتيو

 . (ةعيبطلا» انايحأو

 :(18و 17) نيئرقلا تداس ىتلا ةيئالقعلا ىلع ةروثلا  ًايناث

 كلتب ةيحيسملا ابوروأ ريونتلا رصع أجاف فيك انفرع نأ قبس
 ًايفخ ًازمر ىلوألا لعجو «لقعلاو ةعيبطلا» هيدل نيتسدقملا نيتملكلا

 هلإلا مهف ىلإ ةليسو ةيناثلاو ةيحيسملا يف «هللا» مسا لحم لحي ةينثولل

 .(«يحولا» ةيحيسملا ةليسو نم يدب ديدحلا

 لقعلا ةردقم 3 يملعلا ةسينكلا نايغط نم نوبراهلا قثو دقلو

 نتوينو وليلاج نيناوناقو سكينربوك فشكل ناكو «ىمعأ ًاقوثو
 لب لقعلا ديجمت يف رثألا مظعأ ةيلقعلا تراكيدو نوكيب ءىدابمو
 دقف اهتيدوبع نم ماقتنإلاو ةسينكلا ةظاغإ مهمه لج ناك املو ,هتدابع

 .دودحلا دعبأ ىلإ كلذ يف اولغو اوطتشا

 ةدراطم نم مهباصعأ رقتستو مهسافنأ نوطقتلي اوداك ام مهنكل

 امي ًاريدج «لقعلا» هلإ ناك اذإ امع ثحبي مهضعب أدب ىتح ةسينكلا

 ؟ال مأ سيدقتو ةميق نم يطعأ

 )٠١( :بدآلا نم نورق ةثالث 2314/1١

 ع



 ريسفت نع ًاقح زجاع لقعلا نأ يهو ةّرُم ةجيتنلا تناكو
 .اهمهفو ةيناسنإلا سفنلا ريسفت نع زجعأ وهف كلذك ناك ذإو ةعيبطلا

 لوصولاو ةسينكلا ىلع ةروثلل قيرط نم سيلأ كئلوأ لءاستو
 ؟هدحو لقعلا قيرط الإ ةيناسنإلاو ةعيبطلا مهف ىلإ

 اهقطنمب ةينالقعلا نم بحرأ رخآ ًاقيرط اوفشتكي نأ اوعاطتساو
 ًاديدبتو رارسألل ًاقارتخا لقعلا نم ىوقأو .ةددحملا اهبلاوقو دماجلا
 ىطتمي يذلا روعشلا كلذ «يفطاعلا روعشلا» يهو الأ .ضومغلل

 لجتسيو ةقيمعلا ةيناسنإلا تاذلا راوغأ ربسيف ةعساولا لايخلا قافآ
 نع ًاديور ًاديور نوعفتري نويسنامورلا ذخأ اذكهو «ةعيبطلا لامج
 قيرط ريغ نمو هللا ريغ ىلإ نكلو قيحسلا ءاضفلا يف نوقلحيو ضرألا
 . ةيحيسملا

 يف (هنوفسلفيو لامجلا نع نوثحبيو بحلا نع نوثدحتي اوناك
 ةكئالملاو نيطايشلا نع نوثدحتي اوناك امك «ةفيثك ةيبابض بيلاسأ
 رارسأ هانكتسال ةسئايو ةبئاد تالواحم يف ةلوهجملا ملاوعلاو رحسلاو

 .ةيلخادلا ةداعسلا قيقحتو نوكلا

 الو سدقملا باتكلا ينال ةيدبألا قئاقحلا نع نوبقني اوحبصأو

 .ةملاحلا اهرظانمو ةبالخلا ةعيبطلا ةحفص يف نكلو ةيلقعلا تافلؤملا يف
 ضعب يف مظعأ ءافوج ةقرغم ةيلاثم ىلإ  عبطلاب مهب ىضفأ اذه لكو

 .نييكيسالكلا ىلع اهودقتنا يتلا كلت نم اهبناوج

 ةوشنلا ةياغ نأ اهداقتعاب ةيسنامورلا نأ ىه ةمهم ىرخأ ةجيتنو

 بح يف بوذتل هسفن نانع ناسنإلا قلطي نأ يف نمكت ةداعسلا ةمقو
 «ةعيبطلا» تلحأ اذلو هدوبعم يف يفوصلا ىنفي ا اهيف ىنفتو ةعيبطلا

 ةروص نع تفشكت  داقتعإلا اذهب  لقعلا لحم روعشلاو «هللا» لحم 5 35 3 4 - 2
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 هذه ريربتل ليق يذلا لوسعملا ليمجلا مالكلا لكو» :ةديدج ةينثو

 هللا ديعن اننإ هللا ةروص» لامجلا نأو هللا «بارحم» ةعيبطلا نأ : ةينثولا

 لك ..ةقاربلا .ةيكيتنامورلا» لمجلا هذه رخآ ىلإ ...هقلخ يف
 ةينثولا يف ةقراغلا ةينثولا حورلا كلت يفخي نأ عيطتسي ال مالكلااذه

 «هللا» كاردإ نع زجعت اهنأل رمألا ةقيقح يف سوسحملا دبعت يتلا

 ,010(2(تاسوسحملا نع ةينغ حورلاو . . حورلاب

 يف ريبعت حضوأ كلذ نع  ةيسنامورلا دئار وسور ربع دقلو
 هنكلو لعفلاب بهار هنإ .هتاذل ةروص وه يذلا «يوفاس بهار»

 حبسي ةعيبطلا ةعموص يف بهار وهف ةسينكلا نابهر نع ًايرذج فلتخي

 .ا سدقيو اهدمحب

 نع لاقم) بوب دئاصقو (الثم تافارتعإلا) وسور تاباتك يفو
 جذامن مهبارضاو نيترامالو ستيك كلذكو (تسواف) هتوجو (ناسنإلا

 . هدج جوأ يف يسنامورلا بهذملل ةحضاو

 مجن يذلا لعفلا در يف رصحني ةيسنامورلل رثأ مظعأ ناك الو

 ثيدحلا يف ضيفن نلف ثيدحلا ينيداللا يعقاولا بدألا ةدالوب اهنع

 : ةيعقاولا (س)

 رصع» اهرصعل ةقداص ةروص جحناخلا اهايخب ةيسنامورلا تناك

 عاطقإلا رين نم بورهلا «ةسينكلا نايغط نم بورهلا «بورحلا
 ناتروثلا تءاجو 2030 ريرملا يضاملا ديلاقت نم بورطا « ضيغبلا

 حمالم تريغتو ةيموقلاو ةينيدلا بورحلا تءاجو ةيعانصلاو ةيسنرفلا

 . كلذك ريغتت نأ «سدألا» ةايحلا ةروصل دب ال ناكف ًازراب ًاريغت ةايحلا

 )١١( :نيرشعلا نرقلا ةيلهاج 779-5755.

 )؟١( نرقلا ةيلهاجو 508/9 :بدألا نم نورق ةثالث رظنا !«ةيعقاو» ةيحانلا هذه نم ىهو

 :نيرشعلا ١؟؟.

 عك



 ىلإ انفلسأ امك تداع دق ةيسنامورلاو ةيكيسالكلا ابوروأ تناك

 ةروصلاف نآلا امأ ,.ةصاخلا اهتقيرطب ةعيبطلا وأ ناسنإلا تدبعو ةينثولا

 لب ءبسحف هلآلا نود ناسنإلاب مامتهإلارصحني ملف رخآ ًارهظم ذختت
 ىلع «ةيعامتجإلا هتناكمو يويندلا هعضو ىلع فناسنالا نم رصتقا

 يلا هب ةطيحملا فورظلاو هتايغرو هتاوزن نم نيعم ءزجو يشيعملا هعقاو

 .ًاباجيإو ًابلس اهب رثأتي

 نمو نييكيسالكلا دنع يلكلا اهموهفمب ةيناسنإلا نم لوحتلا اذه

 صخشملا يداعلا ناسنإلا ىلإ نييسنامورلا دنع ةيدرفلا ةيلاثملاو ةعيبطلا

 .«هلإلا» لحم هلحتو «ناسنإلا» دبعت ةديدج ةينثو ةروص ًاعيرس ذختيس
 ل طسولا فقوملا الو يوسلا قيرطلا فرعت ال ابوروأ ةداعكو

 طباملا احلا ىلإ ةحسلا ءاضفلا :م ًافحافم أطقم تلعَت
 , ل اص أ لولا 1 نرقويحكسلا امبالا نم ائجافم اضوقس رضفقس

 2 لصي نأ نكمي اه ىل معأ ريوصت لواحت ةيسنامورلا تناك

 وأ ةعيبطلا وأ هلإلا يدحت ةهجاوم يف ةيلاثملاو ةوقلا نم ناسنإلا

 لص نأ نكمي ام ىندأ يف هروصتل ةيعقاولا تءاجف هئاوهأو هتاوزن

 .ةلتاقلا فعضلا تاظحلا يف طوبملا نم هيلإ

 مزهني هب اذإف ةعيبطلا عاضخإ لواحيو رادقألا عراصي ناك

 .ةطقاس ةذلو ةرباع ةوزن مامأ فعضب
 نع ةديعب تسيل  ذخأم نييسنامورلا ىلع نويعقاولا ذأ دقل

 مهلافغإو ريهامجلا نوؤشل مهامهإ مهيلع نوركني مهف - ةقيقح ا

 يف عمتجملا هب جعي يتلا ملاظملا ىلع مهتوكسو ةردهملا ناسنإلا قوقحل

 ةيلاثملاو ةعورلاو لامجلا نع ًاثحب مهمالحأب نيقلحم اوناك نيح
 .«ةعيبطلا يف ءانفلا» ىمسألا مهفده نيلعاج

 نييسنامورلا نإ  ةلدألا نم ءيشب مهفعسي خيراتلاو  اولاق لب

 ءارعش اوناكو «ءاهيلإ نيبرقملا نم وأ ةيطارقتسرألا تاقبطلا نم أوناك

 عكا



 ملاظلا عقاولا كلذ نم ءزج مهيدأو مهف «ةرطابألا ءامدنو تاطالبلا

 .دبألا ىلإ هضفر بجب يذلا

 ريوصت ىلع رصتقت تناك ةينفلا اهامعأ لك يف اهنأ اهيلع ذخأو

 نييلاثملا رشبلا نأ ةيسانتم «يلاثملا رظنملاو ةيلاثملا ةظحللاو يلاثملا ناسنإلا

 ةايحلاو يوسلا ناسنإلا نع ًامامت ةيلختمو ءسانلا يف ةردان ةلق مه

 ..اودقن امو اوذخأام خلا ..اهرهاظمو اهلكاشم لكب ةيداعلا

 اوباعو ةيسنامورلا كئلوأ ضفر تارربملا هذه لثم ىلع دامتعإلابف

 نإ لب ةرتستم ةينثو ةكرح اهنأل  عبطلاب  اهوضفري مل مهنكل ءاهينانف

 .كلذ ىلإ ريشيام ةديدعلا تارربملا كلت يف دجيال لمأتملا

 نم «فارحنا ىلإ فارحنا نم نفلا لقتني نأ يبيدبف كلذلو
 انعبتت يف لعلو اوبأ مأ نويعقاولا كلذ ءاش  ىرخأ ىلإ ةينثو
 .لوقن ام ىلع ءوضلا يقليام اهحمالمو ىلوألا ةيعقاولا تاوطخل

 : ةيعقاولا ةكرحلل ىلوألا فادهألا

 تعزتنا يتلا مهتاياور لالخ نم مهسفنأ لئاوألا نويعقاولا لغش

 درفلا لاوحأ ةشقانمو دقنب يسنامورلا رعشلا نم ةرادصلا ناكم

 نكلو «بولطم رمأ وه لب  عبطلاب  ًافارحنا سيل اذهو «عمتجملاو
 قالخألاو نيدلا نم كئلوأ هذختا يذلا فقوملاةهج نم ءاج فارحنإلا

 انملس اذإ اذه  ةيعقاولا ةيناسنإلا لكاشملل مهريوصت ءانثأ ديلاقتلاو

 نوديري مهسفنأ يف ًائيش سيلو اهضرعو ةلكشملا ريوصت وه مهفده نأ
 ىلع انعضي يذلا فقوملا اذهو ,2""ريوصتلا كلذ لالخ نم هميدقت

 :نيتبراقتم نيتيضق يف زكرت  ةرصاعملا ةينثولا ىلإ قيرطلا لوأ

 زنكيد تاياور ضعب يف ةفداه ةيناسنإ تاباتك يعقاولا يبوروألا بدألا يف نأ كش الا 1

 .وجيهو يوتسلوتو
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 دق كلذو :ةيحيسملاو ةيعاطقإلا ديلاقتلا ىلع ةروثلا - ىلوألا

 ملظو ينك نايغط ىلع ةروثلا نم زج نوكي نأ ةقيقح ا | يف ودعي ل

 ةرواحم وهو امال ىدحإ نم 00 ىلع ًادهاش فطتقتلف ةيعقاولل

 : ةيجوزلااهتايح يف قفوت مل ةأرماو زوجع سيسق نيب
 ٌلايلق تركف له ةزيكراملا يتديساي لاح يأ ىلع :زوجعلا لاق»

 ؟ءامسلا وحن كينيع تعفر له ؟ةيرشبلا مالآلا لتك يف

 ىلع ةدشب ةيعامتجإإلا نيناوقلا لقفت اقثت ذإ .يديسايال :تلاق

 «تاوامسلا ىلإ يضنب عافتإل عيطتسأ ال ىتح ًاقيزمت يل هقزقو يبلق
 ! عمتجملا !هوأ ٠ « عمتجملا بادأ ةوسق ف تسيل نيناوقلا لعلو

 ةملكلا وه نوناقلاف كلتو هذه عيطن نأ يتديساي انيلع

 . عمتجملا لاعفأ ىه بادآلاو

 7 عمتجمل | ةعاط» زازئمشا ةكرح ةيدبم ةزيكراملا لوقت تداعو

 يأ هللا عضي مل ءهنع أشنت اهعيمج انرورش نإ يديساي !هيع
 اودسفأ صضعب عم مهضعب سانلا عمجت امدنع نكلو ءاقشلل نوناق

 انتلماع امم أوسأب ةيندملا انتلماع دقل «ءاسنلا نحن» نحنو 2*'2هلمع

 يف اهوففخت مل يتلا ةيندبلا مالآلا انيلع ضرفت ةعيبطلاف ءهب ةعيبطلا

 ةعيبطلا قنخت ذإ ءرارمتساب اهنونوخت يتلا رعاشملا ةيندملا تفاضأ نيح
 اوموقت يك شيعت نأب متنأ اهيلع نومكحت نيح ىلع ةفيعضلا تانئاكلا
 هيلإ نكتري ماظن وهو  جاوزلا يدؤيو «مئاد ءاقش ىلإ اهميلستب
 ةأرمللو ةيرحلا لجرللف .هلاقثأب اندحو نحن انراعشا ىلإ  عمتجملا

 مكتايح نم مكيلع سيلو اهلمكأب انتايح مكبهن نأ انيلع .تابجاولا

 .يعامتجالا دقعلا نع وسور ةيرظنب كازلب رثأت ودبي ةرابعلا هذه نه ١4١
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 نحن خضرن ثيح كانه راتخي لجرلا نإ مث «ةردان تاظحل الإ انوحن
 . .ءيش لك كل لوقأ نأ عيطتسأ يلعل يديساي !هوأ «ىمع نع

 « . .انمالأ لك عبنت هنم ةعورشم ةراعد يبودبي مويلا قبطي اموحن ىلع جاوزلاف
 :سيسقلل لوقتف ةزيكراملا دوعت درو ذحأ دعبو

 يف اهسفن عيبت يتلا ةنيكسملا تاقولخملا نوحضفت مكنإ )ف

 ةرشعلا هذه ناللحت ةجاحلاو عوجلاف رباع لجرل مهاردلا ضعب لباقم

 مغرب ةرشابملا تاجيزلا عجشيو عمتجملا رفغي نيح يف !ذه « ةرباعلا

 لوط عابتف «رهشأ ةثالث نم رثكأ هرت ل لجرو ةجذاس ةاتف نيب اهتعاشب

 ةأفاكملاب اطل نوحمست امدنع متنك اذإ عفترم نمثلا نأ كشال ءاهتايح

 ىلع يرتفي عمتجملا نأ ذإ ...ال نكلو اهفيرشتب نوموقت اهمالآ ىلع

 : ةيهجحو الك نم حوضو ِق انريصم كلذ !انئيب نم تاالضافلا لضفأ

 . "9 «ءاقشلاو ةيفخلا ةراعدلا وأ ,ةحيضفلاو يزخلاو ةماعلا ةراعدلا

 ىلإ فدهت كازلب ةيعقاو تناك اذإ امب مكحن نأ عيطتسن نآلاو

 نيدلا لجر نا ريوصت ىلإ فدبت مأ ءاسنلا ضعب ةاسأم ريوصت

 مظعم رصت نأ كلذ دعب ًابيرغ سيلو .ديلاقتلا ةعاظفو تفاهتو

 يذلا دودللا ودعلا ةروص يف عمتجملا ريوصت ىلع ةيعقاولا تاياورلا

 .هتاعلطتو هتيرح دحيو درفلا لبكي

 ةكرح عذب ذنم :نيدلا قئاقح ىلع رشابملا موجها ةيناثلا

 ف ةحضاو نينانفلاو ءايدألا لبق نم نيدلل ةيهاركلا حور دجمن ةضبلا

 نم اهسفن نع ربعت تناك حورلا هذه نأ « ينفلاو يرعشلا مهجاتنا

 رشابملا موجهلا ىلع تأرجت ليلقلا يفو نيدلا لاجر ىلع موجهلا لالخ

 لوق نم قبس امو يتناد ايديموك يف انيأرام كلذ نم .هقئاقح ىلع

 )١( :نيثالثلا يف ةأرما ١84 146 يديدلا ماتفلا دبع ةمجرت .

 عاب



 ةريخألاو «فوطرط» و «تمزتملا» رييلوم اتيحرسم كانه كلذكو «هيلبار

 «نوحاطلا بحاص» ةصق اهلثمو 2,23 0هعشجو نيدلا لجر قافن روصت
 :«يبرغلا ركفلا ةصق» فلؤم لوقي ءرسوشل

 عشجلا سيسقلا ركذ طيسولا يبعشلا بدألا يف ًاريثك دري»
 كلذكو ءايندلا رومأ هلغشت يذلا رورغملا سيسقلاو قسافلا سيسقلاو

 نكي ملف كلذ عمو . .نيدلا لاجر نع ةبيط ةروص رسوش انيطعي ال
 ىلإ سيسقلا لازنإ ىلإ يمري ناك امنإو ةرارملا نم ليلق لإ اذه لك يف
 يفسلفلا ةيحيسملا ءانب يدحت ىلإ دصقي مو ماعلا يرشبلا ىوتسملا

 ريتلوف مايأ يف اهيدحت ىلإ دصق امك نوكلا ىلإ ةلماشلا اهترظن يأ ينيدلاو
 , 09(. . .نيب موتو

 نأ لإ ريونتلا رصع تاباتك يف كلذ نم رثكأ رمألا روطت مث
 رهظيو نيدلا ةمجاهم ىلإ ذفنملا وه لازيال  هدسافمم  نيدلا لجر
 يتلا نييسنرفلا نييعوسوملا ميعز ورديدل («ةبهارلا» ةصق يف ًايلج كلذ

 ضارتعا ىلع ءانب (ةنيدتملا» مسإ تحت سيرابب تانيتسلا ف تلثم
 ,©©08©ةسينكلا

 نيدلا قئاقح ىلع رشابملا موجحلا رود تذختاف ةيعقاولا تءاجو
 اهو ًاحيرصو ًاركبم كلذ أدبو ءاهنع ةدرفنم وأ هلاجرب ريهشتلاب ةنورقم
 مادم» هتياور يف كلذ ىلع دهاشلا يطعي «ريبولف فاتسوج» اذ وه

 :كاذنا اهبيسب مكوح يتلا «يرافوب

 ديري ناك اذإ امع سيسقلا لزنلا ةبر لأست اطوصف دحأ يفف

 قيض تراثأ دقو» 777/١ :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس يفو ءاضر دمحم فسوي :ةيبرعلل اهمجرت (1)

 .ةأيح رييلوم قرحب مهدحا ىدان ىتح نيدلا لاجر
 ) )1١0:نتنرب نيرج 7841-5795.

 .اسنرف يف سردي ملسم يبرغم باش كلذب ينثدح (14)

 عاد



 هنأ ىلإ يىلديصلا نأمطا نأ امو» فرصنيو رذتعيف ذيبنلا نم ةعرج

 ةفصرف هكلسم يف هيأر ىددبأ ىتح ..سقلا يمدق عقو عمسي دعي مل

 نوستحي ةسواسقلا نأ ذإ ءايرلا ناولأ ضغبأ هضفر ادب دقف .بان هنأب

 ةسينكلا تناك يتلا مايآلا اوديعتسي نأ نولواحيو .ءافخلا يف رمخلا

 .اهاياعر نم بئارضلا اهيف ىضاقتت

 نم ةعبرأ يوطي نأ عيطتسي كلوق مغر هنإ :لزنلا ةبحاصو»

 . .فاحلا بشعلا نيزخت ىلع انلاجر دعاس دقل ؛هيتبكر ىلع كلاثمأ

 نم لاجر مامأ نفرتعيل نذإ مكتانب ولسرأ .ىحرم :يلديصلا
 ةسواسقلا دصفي نأب ترمأل مكحلا زكرم يف تنكول (!) فنصلا اذه

 .قالخألاو سيلوبلا ةحلصم ليبس يف . .رهش لك يف

 كل نيدال رفاك تنأف هيموه ويسم اي اذه نع فك

 قوفي ام ىوقتلا نم يدل نإو .صاخلا ينيد «نيد يل لب

 هللا دبعأ سكعلا ىلع يننإ مهلجدو مهقافن مغر . .ءالؤه ىدلام

 يف ينكلو . .هبنك نكي امفيك قلاخ دوجوب نمؤأ ىلعألا نئاكلاب نمؤأ
 الاجر يلام نم نمسأل ..ةسينكلا ىلإ بهذأ نأل ةجاح ريغ

 ةباغ يف هللا ىلإ يدتهي نأ عيطتسيل ءرملا نإ . .ءيشل نوحلصي اال

 طارقس هلإ وه يهلإ نإ . .ريثألا ةبق لمأت درجمب ىتح وأ لقح يف وأ
 سق هيلإ اعد يذلا ناميإلا راصنأ نم يننإ «هيجناريبو ريتلوفو نيلكنرفو
 الو .ةدلاخلا ١7/89 ةروث ءىدابمب نينمؤملا نمو (وسور) «اوفاس»

 عدويو هدي يف هاصعو هتقيدح يف ريسي ًاموعزم ًاطإ دبعأ نأ عيطتسأ

 , مايأ ةثالث دعب ثعبي مث ًاخراص توميو «ناتيحلا فاوجأ هءاقدصأ

 يفو «ةعيبطلا نيناوق لك ًامات ضقانت تافاخس اهتاذ دح يف ًاعيمج هذه
 دلص لهجب نيئثبشتم اًئاد اولظ سسقلا نأ فيك ًانمضانل حضوي ام اذه

 ف



 .2©""(هفوج يف مهعم رشبلا اونفدي نأ نولواحي نيليال

 ةبكاومو ةروصم تعرعرتو ةيعقاولا ةكرحلا تمن اذه لثم ىلع
 ةيسنكلا ةيحيسملا دئاقع نم للحتت تذخأ ىتلا ةيبوروالا ةايحلا

 . ًائيشف ًائيش اهقالخأو

 رصاعملا بدألا ًاثلاث
 :(لوقعماللا ىلإ ةيعقاولا نم»

 تارثؤم حوضوب ىري نأ دب ال رصاعملا بدألا يف ثحاب يأ نإ

 تاهاجتالاو سرادملا نع هتزيمو ةنهارلا لاحلا ىلإ هب تأ ةيوقو ةديدج

 . ةقباسلا

 .ةضحم ةيبدأ تارثؤملا هذه نوكت نأ  عبطلاب  ًايرورض سيلو
 ىلع تأرط يتلا تالوحتلا لك نإف ةايحلا ةروص وه بدألا ماد ايف

 ىريو .بدألاو نفلا يف لئامت لوحت اهبحصي فوس ةيبوروالا ةايحلا

 يف لضفلا مهيلإ دوعي نيركفملا نم ةعبرأ كانه نأ نييبرغلا داقنلا دحأ

 رزيرفو سكرامو نيوراد» مه ةشثيدحلا ةيدقنلاو ةينفلا تاهاجتإلا

 .2©"'')(ديورفو

 :كلذ يف رثآلا مظعأ ةصاخ ديورفو نيورادل نأ قحلاو

 يف تدلو اهيلع تينب يتلا ةيناويحلا ةفسلفلا نإف ةينيورادلا امأ

 اهم يوروالا بدألل نكميال نيقيمع نيروعش ةيبوروالا ةيسفنلا
 :امهدحأ نع ًاريبعت نوكي نأ الإ هجهانمو هسرادم تددعت

 نئاكلا لعجتو ًامامت ةيحورلا رعاشملا يغلت يتلا ناسنإلا ةيناويح ١

 .فدمال (ل9)

 1١68. :يبدألا دقنلا :نامياه ىلناتس (70)

 و



 لإ هل مه الو رخآ ناويح يأك مظعلاو محللا نم ةلتك يرشبلا
 عانتملا نم طسق ربكأ ىلع لوصحلاو ةيميهبلا هزئارغ ءاورإ
 . ضحملا يدسحلا

 اهدوجول ةيماس ةياغ ةيأ ىفنو اهتراقحو ةايحلا ةهافتب روعشلاو  "؟

 تحت ةفلتخملا عايضلا سرادم هنع تربع يذلا روعشلا وهو
 . ىتش تاراعشو ءايسأ

 هايإ ةلصوم يناويحلا هاجتإلا تقمع دقف ةيديورفلا امأو

 لاصولا لعجت ةقمنم ةيرظن ةفسلف يف هتغاصو ضيضحلا ىلإ

 طانمو ثحبلا روحو ةايحلا روحم وهو ةليسولاو ةياغلا وه يسنجلا
 . للعلا ةلعو ريكفتلا

 اهتفسلف تزكرت دقف ةريخلاو عايضلاب روعشلا كلذك تقمعو

 نطابلا لقعلاك  ةقلتخملا لقن مل نإ  ةلوهجملا بناوجلا لوح ةيسنجلا

 تمدق كلذب اهنأكو خلا ...ةيلاثملا انألاو روعشاللاو يعواللاو

 . يحورلا ساسحإلاو ناميإلل سكاعملا ضوعلا
 : ةريثك تارثؤمو لماوع قبسام ريغ كانهو

 ميقلا تمطح يتلا ةثراكلا امهو ناتيملاعلا نابرحلا كانهف
 لازي الو ءرشبلا لوقع ةعورملا اهعئاظفب تلهذأو .نيناوقلاو فارعألاو

 سانلا ةلّيم ىلع رطيسي ةئلاث برح بوشن لامتحاو يرذلا ديدهتلا
 .مهروعش فرؤيو

 ةليبنلا رعاشملاو ةمطغع ةرسألا ثيح يعامتجإلا خسفتلا كانهو

 ةماود يف شيعي ناسنإلا لعج امم هدشأ ىلع يراضلا سفانتلاو ةدوقفم

 . هتامم

 وا



 «ةيبسنلا» اميسال ةديدحلا ةيملعلا تايرظنلا ل كانهو

 ناميإلاو ةقلطملا ماكحألا ةميق سانلا تدقفأ 5 يف ىلجتي اهرودو

 نوكلا نع اهثوحب يف لمعتست اهنأ مث ,ةماعو ةتباث سسأ ةيأ يف ةقثلاو

 ةريحم ةغلب ملكتتو اهروصت نع لقعلا زجعي ةلهذم ًاماقرأ' ناسنإلاو

 اهقدصو اهتيملعب قيثولا هناميإ نيب داح ضقانت ةسيرف ءرملا لعجت ةكبرم
 .اهتاّيمعم ريسفتو اهتالولدم كاردإ نع هزجع نيبو

 ةفاحصلاو نويزفلتلاو !نيسلاك ةديدجلا ةينفلا لئاسولا كانهو

 ةيبدألا ةداملا ميمعت تلعج يلا كلت ةريبكلا ٍرشنلا رودو ةروطتملا

 نيفلؤملا نيب سفانتلا نم ًاوج تقلخو ةياغلل ًاروسيم ًارمأ اهعويذو

 .نيماسرلاو نيجتنملاو
 رع يلاتلاب لصفناو رصاعملا بدألا رثأت ًاعيمج تارثؤملا هذب

 هنإف .هبهاذمو هسرادم دادعت يف ليق امههمو ءاًساح ًالاصفنا نيدلا

 .عايضلاو «ةيحابإلا :امه نييسيئر نيهاجتا نيب بذبذتي

 «لوقعماللا» ىمسم ةلمجلا يف رصاعملا بدألا ىلع داقنلا قلطيو

 يأ نوري الو ,عايضلا سرادم يف يسال هرربيام هل قالطإ وهو

 نرقلا ةيعقاو نإف « يعقاو بدأ» هنأب هفصو نيبو كلذ نيب ضقانت

 !«هتيلوقعم ال» يف ىلجتت نيرشعلا

 لاقتنإلا هبشي لوقعماللا ىلإ ةيعقاولا نم دادترإلا نأ عقاولاو

 نأ ىلع ءطقف يروص فالتخا عم ةيسنامورلا ىلإ ةيكيسالكلا نم

 . عيمجلا نيب كرتشملا طابرلا وه لظي ةينثولا طاير

 : يحابإلا هاجتإلا  ًالوأ
 نع نفلا كفني مل يبوروألا يبدألا خيراتلا لحارم لك يف

 « لفسأ ىلإ نكلو ةروطتم ريستو فلتخت تناك اهروص نأ الإ «ةيحابإلا

 نتنرب لوق قدصأ امو

 عة



 انتفاقث يف ًابيرقت ةمئادلا تافصلا نم شحفلاو ةنوشخلا نإد
 ةضمنلا رصع يف هعيقرلا تايحرسملاو ةئيذبلا يناغألاف 5'2(ةيبرغلا
 ىلإ ةحيرص ةوعدلا حبصت مث ةيسنامورلا يف لامحللاو ةذللا ةدابع اهبقعت

 قىقح لفستو ربكت اهتروص لظتو يعقاولا بدألا يقف ةشحافلاو روجفلا

 .فوشكملا بدألا ىلإ لصت

 راصو نفلاو ةسينكلا ةينابهر نيب ًادج ةقشلا تدعب كلذبو
 ةهلإ» تيدورفأ لاثمت ةبسن لازتام هنأ انفرع اذإو .امل رارق ال ةوه اهبنيب

 نلف ؟”"”)دويلوه تالثم داسجأل سايقملا ىه قيرغالا دنع (!بحلا

 . ةينثولا ىلإ هاجتالا اذه ساكترا انيلع ىفخي

 كلت دجنل  ةضبنلا رصع نيزواجتم  هلوأ نم قيرطلاب أدبنلو

 . ةيحابإلل
 ايروقيبأ ناك يذلا «يلايللا» رعاش (هيسوم يدديرفلا ر كانهف

 ةصق بحاص (ريبسورب» لاثمأ هورصاعمو (ةملكلا يناعم عسوأب

 ةصقب روهشم ريخألاو «ريغصلاو ريبكلا» سامود ردنسكلاو «ايبمولوك»

 ةبتاكلا مهحمو «يرافوب مادم» بحاص ريبولفو «ايليماكلا ةداغإ)

 الأ يغبنبو «(انايدنأ»و ء««ايليل» ةيحاص «دناس جروجل ةديبرعلا

 مهلاثمأو 259 دلياو راكسوأو «رمحألاو دوسألا» بحاص لادنتس ىسنن

 ةسردملاب متأ ةلحرم هاجتالا اذه لخدو .نهيلع قافشإلاو تارهاعلا

 .؟919 :يرغلا ركفلا ةصق (99)

 .86 :قباسلا ردصملا رظنا (؟؟)

 ا 5 : ج اميس ال ةروكذملا ءامسإلا هذه تحت ةيناسنإلا ثارت ةلسلس رظنا (79)

 ابك



 بحاص الوز ليمأ» يدوهيلا بتاكلا اهمعزتي يتلا (ةيعيبطلا»

 .ةصصختم ةيحابإ ةسردم يهو اهريغو (ةميهبلا»و «ضرألا»

 «يوتسلوت» يبوروألا بدألا ءامظع لحأ لوقي هاجنالا اذه نعو

 :18848 ةنس

 ةذللا وه ءيدرلا نفلاو ديجلا نفلل ديحولا سايقملا حبصأ»
 اذبو .ليمحلا وه اذهو مهسوفن يف ةذللا ثعبي ام وه ريخ لاف ةيصخشلا

 ًاقبطو «نوطالفأ مهنادأ نيذلا نييئادبلا قيرغالا روصت ىلإ اودترا
 :لوقيو 29 «نفلا يف ةيرظن تنوكت ةايحلا يف مهفلااذهل

 ٍعيبت ةأرماب . هيبشتلا اذه ةبارغ عم  رصاعملا نفلا هبشن اننإ»

 اعدوتسم هلعجت نأ نم الدب ةذللا نوغتبي نيذلا ءاضرال اهدسج

 سيل اهلثم وهف ليصافتلا قدأ يف رهاعلا هبشي رصاعملا نفلاف .ةمومألل

 ءانئاد عيبلل لباق اهلثم وهو .جرهبم اهلثم وهو .نيعم رصع ىلع ًافقو
 .2"*(مده هلكو ءارغإ .هلك اهلثم وهو

 ةوق هاجتالا اذه بستكاف ىلوألا برحلا تءاجو ديورف ءاج مث
 هجاتنإ ىلع لابقإلا لاهناو ةماعلا طاسوألا يف هلئاذر ترشتساو

 مهمومس ثفنل ةصرف نوبسكتملو نومادهملا اهدجوو صيخرلا
 انه زربيو .مهزئارغ ةراثإو مهفطاوعب بعللاو سانلا رعاشم لالغتساو
 تاياور ةدع بتك يذلا )١970(2 «سنارول تربره ديفيد» مسا

 ةجض تراثأ» ةريخألاو «يلراشت يديل قيشع»و «قاشعو ءانبأ» :اهنم

 لو ةيسنجلا ثاقالعلا ريوصت يف ةيهانتملا اهتأرج ببسب ارتلجنا يف ىربك
 .(9(تانيتسلا ةيادب عم الإ ةلماك رشنت

 . 85 :ينوراشلا فسوي : ةيبدا تاسارد نع (؟4)

 .984 قباسلا ردصملا سفن (98)

 هاذ :ةيناسنإلا ثارت ةلسلس (95)

 غاضبا



 يتلا ١945 ةنس (ثكيه ةعطاقم تاركذم» ب نسلو علط هدعبو

 يف ةخسن فلأ نوسمح اهنم عيب نأ دعب ةصاخلا اياضقلا ةمكحم اهترداص
 :نامياه لاق امك قيقدلا ليصفتلاب روصت يهو .رهشأ ةعبرأ وحن
 عبرأ اهب موقي ةيسنجلا ةيلمعلا راودأ نم ًارود نيرشع
 ,1!9(2! . . . تارهاع

 ةراعدلا لامعأ ريوصت يف اونئفت نمم ىصحيال ددع كانهو

 روهمجلا ثيح ؛كلذل ةيبدألا مهتايح اوفقوأو نيغوسمو نيرربم رهعلاو
 ةبارغ الو .ةيح دهاشم اهجارخال نوقباستي نوجتتملاو اهتءارقل فهلتي
 . ةليذرو ًافافسإ اهرثكأ ىه ًاراشتنا ةيملاعلا ةيبدألا تاياورلا رثكأ نأ يف

 نم ًاءزج دعي يذلا !فداه ا وأ داجلا بدألا قاطن يف هلك اذهو

 ةقومرم ةيبدأ تايصخش هبتكت يذلاو يرشبلا يراضحلا ثارتلا

 داقنلا هل بتكيو ةيموقلاو ةيلودلا تاقباسملاو زئاوحلا هل دصرتو

 .نوملعملاو

 حصي ال يذلا فوشكملا بدألا وأ «سنجلا بدأ» ىمسيام امأ

 رصبلاو عمسلا ءلم يبرغلا ملاعلا لك يف وهف «لاحب ًابدأ ىمسي نأ
 يئامنيسلا ضرعلا رود ىلع رطيسيو ةفاحصلا ذفنتسيو تيناوحلا ألمي
 مهل بتكت لافطألا ىتح .سانلا نم نييالملا تاقوأ قرغتسيو

 . ةيسنج تايحرسمو ةيسنج تاياورو ةيسنج تالسلسم

 : عئاضلا هاهتإلا  ًايناث
 نأ ةيعامتجالا تافسلفلاو ةيركفلا بهاذملا لك عطتست مل

 07 8:نامياه ٍلئاتس : يدألا دقنلا (977)

 سيل



 نم عون يأ وماك ريبعت بسح درقلا وأ  رصاعملا ناسنالا يطعت
 .نانثمطالاو ةقثلا عاونأ

 تاثوروم ثاثتجا يف رصحني لاعفلا اهرود ناك سكعلا ىلع لب
 ةقثلاو رارقتسالا نم ًائيش مدقت اهتشاشه مغر تناك يتلا ةشهلاةسينكلا
 .ريصملا يف

 مدي ًافلس اهيلإ انرشأ يتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا لماوعلا تناكو
 .تناك ّايأ ةدرجملا ميقلاب ناميالاو ةداعسلا ىلإ لوصولا يف لمأ لك

 رعش ةيغاطلا ةلآلا ةرطيسو بيهرلا ىكيناكيملا قالمعلا مامأو

 هيلع ناك امم ىندأ دح ىلإ لءاضت دق هدوجو نأو قحس دق هنأب ناسنإلا

 . موتحملا اهردق يدي نيب هريصم ًاعضاو ةسينكلا ةيربج هجاوي وهو

 سنجلا لبقتسم نع ليوروأ تانهكتو رلجنبش ةءوبن تققحت انهو

 ةايحلا يف ىمظعلا ناسنإلا ةلكشم تحبصأو ءيرشبلا  عيطقلا وأ

 ىسفن انأ تحبصأو» نيطسغوأ اهلاق يتلا ةملكلاف «ًايح هدوجو يه

 3 اهددرت تتاب لب ةفسالفلاب ةصاخ دعت مل «يسفنل ةبسنلاب ةلكشم

 !عايضلا لايجأ نم يداعلا درفلا

 :رصاعملا بيدألا لءاستيو

 انه ؟ملاعلا يف ناسنإلا ناكم وهام ؟وهام ؟ىنعم انتايحل له»
 ملاع ىلإ : يمتنت اهنأ ةئئمطم ةيكازلبلا ضارغألا تناك اذام لاح رهظي
 مهال ًاكالمأو الاومأ تناك ضارغألا هذهو اديس هيف ناسنإلا نوكي

 هذه نيب ةتباث ةيوه ةمث داكو . . .اهبب ظافتحالاو اهكالتما الإ

 ةيعضوو ةزيم هسفن تقولا يف يه ةطيسب ةروص ءاهكلامو ضارغألا

 فحل



 يعيبطلا هديسو نوكلا حاتفم ءيش لك ببس ناسنإلا ناك «ةيعامتجا
 .(.. .اذه لك نم ريثكلا قبي ملف مويلا امأ .يحلإلا قحلاب

 :ًلئاق حجبتي وهف كلذ عمو
 ماظنلا اهمدقي يتلا ةزهاجلا ةدماجلا يناعملاب ًادبأ نمؤن ال اننإ»

 ينالقعلا رشع عساتلا نرقلا ماظن هرثأ ىلعو ناسنإلل ميدقلا يهإلا
 يتلا يه اهقلخ يتلا لاكشألا نإ :ناسنالا يف انلمأ لك عضن اننكلو
 .لوقعماللا روتسد وه اذهو 2"*)(ىنعم ملاعلا ءاطعإ عيطتست

 ةتباثلا ميقلاو ةددحملا يناعملاب ناميالا ضفري رصاعملا بدألا نإ
 كلذب نمؤي نأ ديري ال هنإ ,تباث ينوك فديب هناميإ مدعل أعبت ةدرجملا
 تايتوهال هررقت يذلا لكشلاب «ردقلا» ةروص يف ءاوس فدهلا

 ىفف «قيرغالا ةفسالفو نوطالفأ هليخت |ى لاثملا ةروص يف وأ ةسينكلا
 ةيناسنالا ةايحلا ريست ةدارإ كلانه نوكي الأ يغبني عايضلا ءابدأ رظن
 ماس جذومت كانه سيل هنأ امك .دوصقم فده ىلإ ةموسرم ةطخ ىلع
 .هل ةيزاوملا هتروصو هساكعنا ةيسحلا ةايحلا نوكت كاردإلا قوفي

 ءيشب ناميإلا نأ مهمهوت وه كلذ راكنإل مهعفد يذلا ببسلاو
 يف رهظيام عمو .ةهج نم «ناسنإلا ةيرح» هومعز ام عم ضراعتي هنم
 .ىرخأ ةهج نم هريسفت نع مطوقع زجعت بلقتو ضقانت نم نوكلا

 يملعلا روتسدلا هيلع ينب لب ةدرجم ةركف داقتعالا اذه لظي ملو
 :ناونع تحت مهضعب لوقي «نفلل نفلا» نأ ىلع صني يذلا نفلل
 :بدألا وه بتاكلل نكمملا ديحولا مازتلالا

 ةيسايس ةيضق انتاياور يف مدخن اننأ معزلا باوصلا نم سيل»
 براحن ةيسايسلا انتايح يف انك ول ىحو ةلداع انل ودبت ةيضق تناك أمهم

 517 509 :رصاعملا بدألا مجعم (58)

 ١م



 ىلإ عاطقنا نود انرطضت ةيسايسلا ةايحلا نإ ءاهراصتنا ليبس يف
 نفلا نإ ,ةيقالخأ يناعم .ةيخيرات يناعم : : ةفورعم (اذك) يناعم ضارتفا

 فورعم ءيش نم كانه سيل هرظن يفف .ًاحومط رثكأ وأ ًاعضاوت رثكأ
 .ةلاسر الو ةيضق الو نيقيال : :ءيش دجوي ال لمعلا لبقو اقبسم

 فيك كلذ دعب ثحبي هنأو هلوقي نأ ديري ًائيش يئاورلا دنع نأ نظلاف
 ,(*(ةقيقحلل ضقانم لمع رطخأ لثمي هلوقي

 تالضعملاب جعي ملاع يف ءاهتنالا مدعو عايضلاب ساسحإلا اذه
 3 نم اهلل ذختتت ةرصاعملا ةياورلا لعج ةيناسنإلا يسأملاو ةيراضحلا

 ارشؤم لطبلا ةيعون دعي نأ ءرم ا عيطتسيو ,اههاجتال مئالم رخآ

 هلطب ناك يكيسالكلا بدألاف ,هروطتو ينفلا ءاتنالا ديدحتل ًايقيقح ًايقيقح
 ةيسنامورلا تلوح مث 9 لطب ةملكل يلصألا نا هيلع لديام وه

 ًابلاغ وهف ةيقاولا ةياورلا لطب امأ .يفوصلا وأ قشاعلا ىلإ اهلطب
 وه لطبلا نأ دجن رصاعملا عايضلا بدأ يفو .يداملا , يناوهشلا

 ل هريصم يذلا ناسنإلا كلذ الاحإ وه وأ درشتملا وأ كولعصلا

 .رامدلاو

 عايضلا بدأ م ةلئمأ

 :")(اكفاك :ةيضقلا)» ١

 سانلا رئاسك ةيعيبط ةايح شيعي ناك يداع ناسنإ ةمزأ روصت

 فرعي نأ ًاثبع لواحيو هيلع ضبقلا نوقلي نيبيرغ ةطرش لاجرب أجافي
 اهصاخششأ يف ةبيرغ ةمكحم ىلإ هتيضق لاحت نأ ثدحيو .ببسلا

 .57 :قباسلا ردصملا (؟ة)

 ثارث ةلسلس رظنا .ةياورلا هذبب رهتشا 918487--١474 يناملا بيدا ءاكفاك ستنارفوه (0)

 مو : ةيناسنإلا

 تيد



 ةيهام فرعي نأ نود هسفن نع ًاعفادم عفارتي لظيو اهئانبو اهنوناقو
 يف روسأم رح وهف فولأم ريغ لاقتعا هنأ الإ لاقتعالا نهر لظيو .ةيضقلا

 هلاح وكشي لظيو .ناكم لك يف ةعباتملاوةقحالملل عضخي .دحاو نآ
 ةبيصملل اي فشتكي هنكل ريدق ماحم نع ثحبيو هئاقدصأو هفراعمل

 لجر ىتح !ةبيرغلا ةمكحملا يف نولوهجم ءاضعأ مهلك هفراعم نأب

 يف وضع ًاضيأ وه سئانكلا ىدحإ يف ةفدص هيقل يذلا نيدلا
 لازيال هنأ عمو ةمكاحملا نم ةدقعم ةليوط لوصف دعبو .ةمكحملا

 هنالاتغيو نالوهجم هداتقي نأب ")كو مهتملا ةايح يهتنت ةمهتلا لمي
 اًهاق 0

 . ةسفن يعي (بلكلا لثم) اهاق ةملك رخآ تناكو «ةدلبلا جراخ > يف

 عوضوم او ةروتبم ةمكاحملا لوصفو ةياورلا تاحفص يهتنتو

 !متت نأ اكفاك ديري الو متت مل ةقيقحلا يف يهف اقلعم لازيال

 هذه ىلع ٍناسنالا دوجولا ةيضق يه ءاهتقيقح يف ؛ةيضقلاو
 لالخ نمف .يمتنماللا ناسنالل ودبت امك اهتاذ ةايحلا ةيضق .ضرألا
 هفذاقتت ةايحلا نهر لظيو «ةراشتسا قباس نود دوجولا ىلإ زربي هتيؤر

 يتح رسحتيو ثهلي ةهاتم يف عباق وهو رابغلاو ليللا هيوطيو اهرادقأ

 يتلا ةيضقلاو هدوجو يف رسلا فرعي نأ نود موتحملا ءانفلا همهادي

 !لجمضاو بهذ مث ءاج اهلجأل

 :«ياوغنمه» رحبلاو خيشلا ل "

 ديسجتو ةيناسنالا ةاسأملا ريوصتل رخآ جذومنب يمتنماللا يتأي انه

 ةراسخلاو ةثراكلا نوكت ثيح ةيرشبلا ةراضحلل فطعنملاو ةلضعملا

 ريرم عارصو ةيفاك ةربخو ليوط رمع نم ةرمثلاو ةجيتنلا يه ةحدافلا

 !قامعألا يف

 .اكفاك مسال زمر هنأ حضاولا نم (*1)

 هم



 لغوت دقو ءراحبلا رادقأ ةلزانم يف هرمع ىنفأ دايصلا خيشلاف

 هنأ ريغ «حالسلا هزوعي الو ةربخلا هصقنت ال طيحملا قامعأ يف ةرملا هذه

 دعبو «بيصن ربكأب هتكبش زوفت نأ ىلع تيمم رارصإب ًاثبشتم لظي

 هقروزب حنجيو .همالحأ يوري امب رفظي ةينضم تارماغمو ةيساق ةاناعم

 ظافتحالا لعجت ىتش تامجاهمو تابقعب ًاجافي هنكل .نامألا رب ًابلاط

 اياقب مطحتتو هداز ذفنيو ءهيلع لوصحلا نم ةرطاخم مظعأ ديصلاب

 اهتاراغ فكت ال ةميظعلا ناشرقلاو حيسامتلاو هاوق روختو هحالس

 ىلإ لصي ةغلاب حارجو ديهج دهج دعبو ًاريخأو «هقروز ىلعةسرشلا
 دق نيح يف يمظعلا هلكيه :لكيه الإ نيمثلا ديصلا نم هيدل سيلو ءىطاشلا

 !!ءيش لك دقف

 دقف ةيصخشلا هتمزأو ةيرشبلا ةراضحلا ةمزأ ياوغنم»ه روص اكو

 ترهظ نأ دعب ةايحلا رداغي نأ رثآو .رساخلا خيشلا ةيصخش صمقت

 , 9 !راحتنالاب اهردابي نأ الإ ةليسو دجي مو «ةثراكلا ضارعأ هل

 :نورشعلاو ةسماخلا ةعاسلا
 ىهو (ويجرويج ناتناتسنوك» ينامورلا بتاكلا اهفلأ ةليوط ةياور

 ريوصتلاو ضيفتسملا ليلحتلاب تلوانت يتلا ةيبدألا لامعألا مظعأ نم
 ةيناسنإ قحسو ةيبرغلا ةراضحلا رايهنا يف لثمتملا عايضلا ةاسأم قيقدلا
 :اهيف لوقي .ناسنإلا

 نيأ لهجأ يننا ءانلوح عقو دق ًاريطخ ًاثدح نأ رعشأ يئنإ» ْ
 ف انذخأ دقل .هدوجوب رعشأ يننكل ؟مودي مكو أدب ىتمو رجفنا

 ولت دحاولا انماظع مطحتو اندولج ةماودلا هذه قزمت فوسلو ةماودلا

 ساسحإ الإ هيهاضي ال ًاروعش لئاملا ثدحلا اذهب رعشأ يننا .رخآلا

 . يكبلعبلا رينم :اهمحرت ةصقلاو (05 ددع يبرعلا ةلجم رظنا) 1951 ةنس ياوغنمم رحتنا (*”؟)

 ةمع



 كشو ىلع بكرم رجه ىلإ مهوعدي يذلا قبسملا ناذرجلا

 , ””7«ملاعلا يف ناكم يأ ف ىوأم يأ انل نوكي نل ؛قارغلا

 ميقلا نم درجملا يلآلا مدقتلا نأب ةاسألا ببس ويجروج روصيو

 اذه لك اهمامأ هتيناسنإ لوبذو ناسنإلا ىلع يغاطلا ةلآلا قوفتو

 عون نم تالالس رهظي ذإ «ةبعرم ةياهن ىلإ يرشبلا عمتجملاب يضفيس
 «ينكتلا قيقرلا» فلؤملا اهامسأ «ةيلأ يه الو ةيرشب يهال صاخ

 ملاعلا ىلع ةرطيسلل روثي فوس هنإف ينكتلا قيقرلا ةرثك مكحبو

 : ضرألا لع ةليئض ةيلقأ نويقيقحلا رشبلا دوعيو العف رصتنيسو

 نيثالث لك لباقم دحاو لجر ىلع يوحي يذلا ثيدحلا عمتجملا»

 هنأل ةينكتلا مظنلا بسح لمعي نأو مظني نأ يغبني ءأينكت ًادبع

 أدبت انهو «ةيناسنإ تسيلو ةيكيناكيم تاجايتحا ىلع ينبو قلخ عمتجم
 قفو فرصتلاو ةايحلا ىلع ةمغرم ةيرشبلا تاقولخملا نإ (!!) ةعجافلا

 . "2 (ةيناسنالا نيناوقلا نع ةبيرغ ةينكت نيناوق

 ؟ةجيتنلا نوكتس اذامف نويلآلا ديبعلا روثي امدنعو

 عيطتسن نلو ءاهلك ضرألا حطس ىلع ثدحتس ةروثلا هذه نإ»

 عيطتست نل .ناكم يأ يف الو رزجلا يف الو تاباغلا يف ال ءافتخالا
 نم هلك ملاعلا شويج لكشتت فوس (!!) انيمحت نأ ملاعلا يف ةمأ

 نل يذلا يلآلا عمتجملا ميعدت لجأ نم نوحفاكيو نولضاني نيروجأم
 خيرات يف ةملظ رثكألا ةرتفلا وه رصعلا اذه لعلو «ةيدرفلا هيف شيعت

 .دحلا اذه ىلإ ناسنإلا رقتحا نأ نآلا دحل ثدحي مل ذإ «ةيرشبلا

 تاسايقلاو ؛ةكرح ردصم اهفصوب الإ ةميق ال دعت ىل ةيرشبلا ةايحلاو

 .19/8 :ليلخ نيدلا دامع .د ةيناملعلا تفاهت نع (7”#)

 .1485 :قباسلا ردصملا (*:)

 م



 فوسلو ةملظملا ةيلآلا انتيربرب نوناق وه اذهو ةضع ةيملع تحضأ

 , ”2(نييلا ًاديبع لكلا رصنلا دعب عبصن

 يف برغلاو قرشلا يف «نينطاوملا» ةلالس نع فلؤملا ثدحتي مث

 :لوقيف ءاوس دح ىلع ةيطارقميدلاو ةيعويشلا لظ يف ايسورو اكريمأ

 ,ةسرتفملا تاناويحلا لك ىلع ةرطيسلا عطتسي مل ناسنالا نإ»
 اذهو «ةريخألا ةنوآلا يف ضرألا حطس ىلع رهظ ًاديدج ًاناويح نأ ريغ
 ف الو تاباغلا ف نوشيعي ال مهن :إ| .نونطاوملا همسا ديدحلا ناويحلا

 نم ةيشحوو ةوسق دشأ مهنإف كلذ عمو «بتاكملا يف نكلو لاغدألا

 عسم لجرلا داحتا نم اودلو دقل لاغدألا يف ةشحوتملا تاناويحلا

 لوصألا ىوقأ مهو علق حاسفسلا ءانبأ نم عون مجنإ .تاالآلا

 هجسو هبشي مههجو نإ .ضرألا حطس ىلع نآلا ةدوجوملا سانجألاو

 كردي ىتح ءرملا ثبلي ال نكلو مهنيب طلخي ام ًابلاغ ءرملا نإ لب ءلجرلا
 :رصتت امك لب لاجرلا فرصتي امك نوفرصتيال مهنأ نيح دعب
 ءيولقلا نم الدب تاعاسلا هبشت ةزهجأو سيياقم مهل نإ .تالآلا
 الو هذه نم اوسيل .ناسنإلاو ةلآلا نيب مهف قلآلا نم عر مهتغمدأو

 ةيراض ًاشوحو اوسيل مهنأ عم ةيراضلا شوحولا تابغر مهل نإ .كاذ
 .«ضرألا تحستكا ةلالس اهنإ . . .نوئطاوم مهنإ لب

 ىه ةلالسلا هذه دوجو نم فلؤملا اهصلختسي ىتلا ةجيتنلاو

 , ©” 0(ناسنإ ىبعمل ةفدارم دعت م نطاوم ةملك نأ»

 يف «ةسايسلاو عامتجالا يف :ةيحان لك يف ةيرشبلا اهب ىنمتس يتلا

 .187 :قباسلا ردصملا (*8)

 .,1856 :قباسلا ردصملا (”5)

 م



 عيطتست ام لك نإ» لوقيو .ءيش لك يف . ةيناسنإلا يف رعشلاو عادبإلا

 , "9! ! دافصألا :ناسنإلل هميدقت ةراضحلا

 لقت ال هسفن هاجتالا يف ةينف لامعأ ةدع ىلإ انه ريشن نأ ىغبنيو

 «عئاضلا نمزلا نع ثحبلا» «نسلودنومدأل «لسكا ةعلق» :انركذ امع

 ليريبل «ةدرقلا بكوك»و يلسكه سودلا فيرطلا ملاعلاو .تسوربل

 .زليول «لبقتسملا ايند يف ةلحر»و ليب

 يهو «بلقلل مطحملا تيبلا» دجت ةيحرسملا ىوتسم ىلعو

 لجت امك ةئيدحلا انتراضح سالفإ اهيف ضرعيو وش تايحرسم ىدحإو

 . "*0(ىربكلا برحلا بقع
 ضرألا وأ «بابيلا» هتديصقو «تويلا» مسا عمليف رعشلا امأ

 رعشلا يف ريبك رثأ ةديصقلا هذهلد ناك دقو 016 ا آه590)' رفقلا

 ًاهفات رعاشلل ودبي يذلا رصاعملا ناسنإلا ةلكشم روصت ىهو ثيدحلا

 .«ءانفلا قحتسي ملاع يف شيعي ةدارإلا مطحم ةوقلا لولشم

 عايضلا سرادم نم جلخ

 :ةيدوجولا ١

 بهذم ةيدوجولا» يف رتراس اهددح اى ةيدوجولا تسيل

 اهمعز انقدص نإ ىتحو ءعايضلا روص نم ةروص ىوس «5)(يناسنإ

 ةروث الإ تسيل يهف «يناسنإ ال وهام لك دض ةيناسنالا ةروث» اهنأ
 ءاودلا ميدقت نع الضف ءادلا صخشت نأ نأ عطتست مل «ةسئاي ةيبلس

 زاربإو ضرع وه ةيناسنالل هتمدق اهنإ قدصب لوقت 3 نأ عيطتست ام لكو

 15941 :قباسلا ردصملا (#”0)

 56 :قباسلا ردصملا (*م)

 .جاحلا لامك فسوي :ةيبرعلا ىلإ همجرت (08)

 ةءمك



 ةدحاو ةلمج اهنع ربعت ىتلا ةاسأملا كلت «ةيرشبلا ةاسأملا بناوج ضعب
 ابنكلو نايدألا هروصت (مك هللاب ناميالا ضفرت يهف «هلإلا نع ثحبلا»
 رددقلا مامأ روهقم روصحم ههيلأت لواحت يذلا ناسنالاو «ليدبلا دجتال
 داجيإ لوحو .ددحملا يخيراتلا هعضو امأو ةلآلا ةرطيس مامأو ينوكلا
 ىتش تاراعشب ةيدوجولا تافسلفلا يتأت ضقانتلا اذه نم جرخم
 .وماك ريبلا دنع ثبعلاو رتراس دنع ةيرحلاك

 سالفالاو عايضلا نع ًاريبعت ًاريخأو الوأ ةيدوجولا تماد امو

 وماك يف لثمتملا يدوجولا ناسنإلل ًاجذومن وماك ريبلا لاطبأ دحأ ذخأتلف
 : هسقن

 ةرابعف .لبقتسملا وخرؤم انع هلوقيس امب ًانايحأ ركفأل يننإ»
 ءفحصلا أرقيو عماجي ناك :ثيدحلا ناسنالا فصول يفكت ةدحاو
 ناك» (؟*”7”«(ثحبلا نم ديزمل لاجم ةمث نوكي نل فيرعتلا اذه دعبو
 يلخادلا يقفاوت رسفي اذهو ةصاخ ةروصب دسجلا نم فلأتي يدوجو

 (. . .اهب نورعشي سانلا ناك يتلا يتافرصت يف ةلوهسلا كلتو

 يف ينكاو ءيش لك ف ةلوهسب فرس ينأ نم ًقئاو نكد

 تايسانملا ضعب يف تنكو 2 ةجبم ىلإ ةجبم 0 .ىرغا

 ضعب يفو «ةايحلاو سانلاب رثكأف رثكأ ينونج ديزيو ةلماك يلايل صقرأ
 صقرلا ينألمي نيحو يلايللا كلت ىلع تقولا رخأتي نيح نايحألا
 ةلهاذ ةوشنب فنعب عيمجلا قالطناو ةيشحولا يتسامحو ةفيفخلا ةوشنلاو

 قربلا ةعرسبو أكوهنم اهيف نوكأ يتلا ةظحللا يف يل حولي ناك « ىبعت
 يف يفتخمي ناك بعتلا نكلو ءملاعلاو تاقولخملا رس مهفأ تنك يننأ

 ) )40:ةطقسلا 1١6

 ةماب



 ,240. . .ديدج نم عافدنالا ىلإ دوعأو رسلا هعم يفتخيو يلاتلا مويلا

 ريغ ةيتاذلا ةفرعملا نم ليلقلاب ًادوزم ًايحاص نوكي نيح ءرملاو»
 درقلا اذه ىلع دولخلا غابسإل دحاو ببس ىلع روثعلا ىلع رداق
 يننألو .دولخلا كلذل ليدب نع ثحبي نأ هيلع (هسفن ينعي) يناوهشلا

 اياغبلا عم شارفلا ىلإ بهذأ تنك «ةيدبألا ةايحلا ىلإ نحأ تنك
 ,0(249.. .اهلماكي يلايل رمخلا برشأو

 نودي ديحو وه نمل ةبسنلاب فيم مايألا ءابع نإ« يزيزع ايءهآ»

 هتازيم نودب الإ اديس راتخي نأ ءرملا ىلع بجي اذهلو ديس نودب هلإ

 نأ قحتست دعت ملو اهانعم تدقف دق ةملكلا كلت نإ مث «ةفولأملا
 29| دحأ مدصب 3” فزاجي

 :ةيزمرلا ل
 ةعزنلل لعف در رشع عساتلا نرقلا يف لصأ ترهظ ةسردم

 لقعلا قيرط نع هريسفتو نوكلا مهفب ةطاحإلا تعدا يتلا ةيكياكيلا

 ذإ «ساوحلا كاردإو قطنملا ةطلس تحت جردني ام لك تركنأو ملعلاو

 نع ًللضف عقاولا ريسفت نع ةرصاق ةعزنلا كلت نأ نويزمرلا دقتعا

 نأب روعشلا ىلإ» كلذ ٍمهلمحو ءسفنلاو نوكلا يف ةلوهجملا ملاوعلا

 بناج ىلإو هنكتسي مل الوهجمو فشكي م ًارس يباجيالا ناكمالا ءارو

 ناسنإلا يف نأب ايجولويكسلا ملع ىلدأ لوهجملا ىلإ ةعزنلا هذه
 ءاهنع لقعلا رصق ةيعاو ريغو باجيالاو لقعلا اهكرديو ةيعاو :نيتلاح
 معقاولا نوكي دقو ةقيقحلا يه ناسنإلا يف ةيوازلا هذه نوكت دقو

 .؟ا/55 :قباسلا ردصملا (41)

 . 86 :قباسلا ردصملا (47)

 ,؟ 51١8-١9 قباسلا ردصملا سفن (4)



 لواحم يزمرلا بدألا ماق ساسألا اذه ىلع 249 . . .ًابارس يعوضوملا
 ةرطفلا حلت يتلا ةلوهجملا قئاقحلا نع ريبعتلل ثادحألاو ةغللا عيوطت

 طق ةليسو الو دبألا ىلإ ةلوهجم لظتس  مهرظن يف يه اديب اهيلع
 .بولسألا اذه الإ اهبيرقت ىلإ

 .وبمارو ريلدوباهئامعز رهشأ نمو

 :ةيلايرسلا س *
 يذلا طخلا نم ءىدتبت مسرلاو رعشلاب رثكأ متهت ةئيدح ةسردم

 لوقعماللا يف لاغيالا يف امنع قرتفت اهنكلو ةيدوجولا هنم ءىدتبت
 ثحبلاو ةيركفلا تاداشملاو خيراتلا قئاقح يف ضوخلا نع ضارعالاو
 الب لوهجملا قامعأ يف ضوخلا ىلإ كاردالا قوفي ايف يقطنملا

 . ةيعوضوم

 .نطابلا لقعلا نع ديورف ةيرظن وه ةكرحلا هذه قف لصألاو

 «تاذلاب ةيسفنلا ةقيقحلا نطابلا لقعلا نم لعجت نأ» ديرت ةيلايرسلاف

 .«هحاضيإل ةيلآ ةباتك ىلإ نفلا لوحتو

 يأ «ةديدج ةيناسنإ ةعزن سسؤت نأ لوألا اهعمطم نكي مود
 لك ضراعت سكعلا ىلع تناك دقل .ًاهاجتإ .ًامحالت ملاعلا يطعت نأ
 يغلي يذلا عقاولا قوفام غولبو ةايحلا رييغتل طخس ةلاحب محالت

 يعيبط «ملاعو انأ ءعاوالو عاد :ناسنالا تقزم يتلا تاضقانتلا

 .(اذك) «يعيبطلا قوفامو

 قيرطلا نوتيرب ددح دقو ناوغارأو نوتيرب اهئارعش رهشأ

 ةباقر لك بايغ يف ةركفلا ءالمإ» هنأب قلطملا نع ثحبلل ديحولا
 .(؟*(لقعلا اهسرامي

 . 19 :ساطغ نوطنأ ؛يبرعلا بدألاو ةيزمرلا (44)
 09/5 ٠ :رصاعملا بدألا مجعم رظنا 240(

 ذم



 : خسفتلا بدأ -ٌء

 نأب زيمتيو لاذتبالاو مؤاشتلا ىلإ ليمب عايضلا بدأ نم عون

 يتلاو اهلبقتسميو اهسفنب ةقثلا تدقف يتلا تانئاكلا» نم عون مه هلاطبأ

 .«ةيناسنإ ةايحب مويلا اهمايق ناكمإب ًادبأ نمؤتال

 لالغتساو ةيجولويزيفلا ةسوسولا» يف مهلمع هويئاور لعج دقو

 ريغ :نومير لاطبأ راعش مهراعش اولعج مهنأك «ةيرشبلا ةميهبلا سؤب
 ىلع دجوي ال هنأك ءاهدوقت ىتلا ءاشحألاب الإ ًائيش ةقيلخلا تسيل نأ

 تاعولاب نمو ةيناويح اهلك ةيناسنإ ءاعمأ نم لمجأ داتري ءىش ضرألا
 , 2490! !«ىربكلا ندملا

 : ليحتسملا بدأ 6

 اهعئاظفب ًارثأتم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب رهظ ثيدح هاجتإ
 لجؤم تيم وه» ناسنالا نأ داقتعاو طناقلا داحلإلا ىلع هتفسلف زكترت

 :رصاعملا بدألا مجعم لوقي .(هذاقنإب دحأ متي ال ثيحب

 يأ) ةنس نيرشع ذنم ًاثبع رطيست ل هريطاسأو ليحتسملاو»
 وه وماك باتك ناك اذإف  ىوعدلا  ءاول تحت امث دق بدأ ىلع 6
 ةركفلا كلت . . .كاذنأ لمحي ناك هنألف /١441 ماعل حاتفملا باتكلا

 لك نأو هسفن يف هميحج لمحي مايألا هذه يف عمتجم لك نأ : ةلئاقلا

 ودبت لازت ال برحلا دعبام لايجأ نإ نوعاطلاب تومت نأ نكمي ةنيدم

 ةالصلاو عارصلا ةدئافام :نيعبرألا تاونسلا حرج ةبقاع برض تحت

 هسفن وه نوتوميو سانلا هيف بذعتي يذلا ملاعلاف !؟ناميالاو لمأتلاو

 . . .موهفم ريغو غاط ملاع :تومتو لامنلا هيف بذعتت يذلا ملاعلا

 ًايدج سيل ملاعلا نأ انملعي ايشوريه ناخدو ةنس نورشع»

 . 4 :قباسلا ردصملا (45)
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 هلماكب ليج اهادبأ دق هذه هيمين هيجور ةظحالم نإ  ءاقبلا مئادالو

 .(29(ليحتسملا ءانبأ ليج

 :ىمدعلا بدألا - 5

 كلذ نع ةرابع وه هجاتنإ ءًاطونقو ًامؤاشت رثكأ رخآ عون
 هتاخرص نم ةخرص لك يف لاع توصب خرصي يذلا ملؤملا لمعلا»

 صخش الو ءيش نمام ثيحو» «تام دق ناسنالا نإ» «ةروتبملا

 تشمكنا يتلا كلت دوجولا ةرذ ةئاغإ عيطتست صوصخلا ىلع ةغل الو
 هيلإ دوعتس اهنأو مدعلا ىلإ يمتنت اهنأ نلعتو .ةيساسألا اهتلاحتسا يف
 رظتنت يتلا ةراذقلا ةيابخ ىوس ىرخأ ةياهن ليختت ال اهنأو دبألا ىلإو
 , (؟28(؟ءاملا ديص

 : ملحلاو تورش بدأ تال

 :قباسلا ردصملا اهنع لوقي عايضلا روص نم ىرخأ ةروص
 ضفري هنكلو .طقف انئابأ ةيبيغو قالخأ ضفريال بدأ هنإ»

 حورلل ةيلآلا ةزهجألا مهف ضفري .هتظحالم ةيعقاوو ةيسفنلا ةقيقحلا

 اهعبنم يف ةايحلا طاقتلا داريو سفنلا لمعب ناميإ كانه سميل هنأل

 اهنإ «ةدقعملا دوجولا روذج كاسمإو يويحلا محخزلا ىلع ةرشابم موثحلاو

 .(هلإ نودب ةيفوص

 ركني رعشب ملحي ناكو ريخألاو ياتابو وشنالب هداور رهشأ

 .(؟*)هيقلا نع ينغتسي قلطمبو ةعيبطلا

 . . ,ةيلبقتسملاو ةيبيعكتلاك ىرخأ تاهاجتاو سرادم كانهو اذه

 --8١0. 48 رظنا :رفيداوب رايب (4)

 .145 :قباسلا ردصملا (48)

 ه١ : ص (45)

 كحل





 ؟نيدلل يقب اذام

 !ةليوطلا ةلحرلا كلت دعب نآلا اندواري يذلا لاؤسلا وه اذه

 نم لاجب لك نم نيدلا روذج تلص ؤتسا فيك انيأر دقل

 يفو قالخألاو عامتجالا يفو داصتقالاو ةسايسلا يف :ةايحلا تالاجم
 ركذي ءيش هل ىقب له ؟كلذ دعب نيدلل. يقب اذامف . . .نفلاو ملعلا

 , 206؟ةايحلا عقاو يف وأ يرظنلا ديعصلا ىلع ءاوس

 اهقرش  ابوروأ نإف يركفلاو يملعلا ىوتسملا ىلع امأ
 ةيأ يف ثحبلا اهسفن فلكت نأ ةقلطم ةفصب تدعبتسا دق اهبرغو
 نيدلا يتفتست نأو هب ةرثأتم وأ نيدلا نم ةقلطنم اياضقلا نم ةيضق
 .نوؤشلا نم نأش يأ ف

 لك ىلع تضق ملعلاو ةسينكلا نيب ةريرملا ةيديلقتلا ةوادعلاف
 ةيبوروألا ةايحلا هيلع تماق يذلا يساسألا أديملاو كلذ نم لامتحا

 يذلا رصاعملا ناسنالاف هللا نود نم هميكحنو ىوهلا ةدابع وه ةرصاعملا

 ! !هيلإ عوجرلا ىلإ ةجاحب دعي مل هلإلا نع ىنغتساو قوطلا نع بش

 مالسإلاو - اهريغدض ةيحيسملل اهبصعت نع تلخت ابوروأ نأ لاحلا ةعيبطب اذه ينعي ال )١(
 طيطختلا عوضوم يف ٍتأيس رخآ ليلعت هل لب نيدتلا ليلد سيل بصعتلا . نكلو  ةصاخ
 اف ص يمالسإلا ملاعلا ف ةيناملعلا بابسا نمض يدرهيلا يبيلصلا
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 ًاطقاس ًاوغل «ةفارخ ءًادقن يظل :ءاشام ثحاب يأ بتكيل
 عبني ال مادام ةيرح لكب هيأ ار دبيلو عيش ي ( خلإ . . .ًاشحفو ًانوجم

 . مارحلاو لالحلا ةقطنم نيدلا ةقطنم : ةمرحملا ةقطنملا نم

 جازملا صخلي وهو «اتايتناس جروج» ةملك تءاج انه نمو

 دعاصلا ءيطبلا برستلاب اعبشت دق انلقعو اهلماكب انتايح نإ»
 . "20(هللاب ةنمؤم ريغو ةررحتم ةيلود ةيطارقوميد حور يه ةديدج حورل

 ىلإ بهذي مهنم ناك نم ىتح  نييملعلا نيثحابلا دجن اذكهو
 ةوادعلا قلطنم نم تاصصختلا لك يف نوبتكي  دحألا موي ةسينكلا

 :نيدلل ءايمعلا

 نأ يغبني تبك نيدلا نأ لوقي سفنلا ملع يف ثادحتي يذلاف»

 !درفلل يسفنلا نايكلا يذؤي ال يكل مطحي

 جاتحي يعانصلا داصتقالا نأ لوقي داصتقالا يف ثدحتي يذلاو

 اهنيب نمو يعارزلا عمتجملا نم ةثوروملا دويقلا نم ررحتم عمتجم ىلإ
 عمتجملا يف  يغبني ذإ) ةمومأ الإ ةمهل ةأرملا زاجتتحا كلذك

 !لمعتل ةأرملا جرخت نأ  يعانصلا

 كلت ىلإ ةيرخسلا نيعب رظني الا يف ثدحتي يذلاو

 نم لزنم ءيش هنأو يرطف نيدلا نأ سانلل ليخت تناك يتلا ةجاذسلا

 مايأ نيدلا اوعدتبا نيذلا مه رشبلا نأ سانلا ملعي الأ !ءامسلا

 لازتام ىتلا ةرخأتملا تاعمتجملا ىلإ اورظنا !؟مهتجاذسو مهتلاهج

 نيدلا ةرذب نودجتسو .. .ايلارتسأو ايقيرفأ يف شارحألا يف شيعت

 ةيكريمألا ةيلمعلا ةفسلفلا باطقا دحا اتايتناسو .#*1/9 :ثيدحلا لقعلا نيوكت (5)
 , (5ءمورمقتتكس)
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 ىلإ اورظنا مث ...ةروطسألاو ةفارخلاو ةجاذسلاو لهجلا يف كانه

 يف نوكي نأ نم نوحتست امأ !نيرشعلا نرقلا يف يراضحلا مدقتلا

 تاباغلا ناكس نع هومتئرو امم ةيقب مكتانادجوو. مكرئامض

 !شارحألاو

 نيدلا ىسني ال «ةتحبلا مولعلا .. .مولعلا نع ثدحتي يذلاو

 مهتلاهجل اوناكف نينيدتم سانلا ناك مويب سانلا ركذي هنأ !كلذك

 اونوكي مل مهتاهش اي !هللا ىلإ هلك نوكلا يف ثدحيام نوبسني ةديدشلا

 يف ءاملعلا «نحن» امأ . . .نوكلا مكحت يتلا ةيعيبطلا نيناوقلا نوفرعي

 . .نيرشعلا نرقلا

 ناك يتلا مايألا كلتب يدزي ٠ . .نفلا يف ثدحتي يذلاو

 اهيأ مكل ات !قالخألا هأبأت «ًابيع» ربتعي أهيف سنجل نع ثدحتلا ٠

 !ذاخألا جيهبلا عتمملا لامجلا ناولأ نم نوبجحت متنك مك نورخأتملا

 اماق انف سنجلا لعجن نحن مويلا !نيررحتملا نحن انيلإ اورظنا

 عيمج نم هعبتتن اولاعت . . .لماك «نوك» سنجل ةظحلا .  . .هتاذب

 اولاعت . . .ةايحلا عقاو يفو سوفنلا لخاد هفصن اولاعت . . .هراطقأ

 مهقلطنو اثانإو اروكذ سانلا رعن اولاعت . . .هجهابمو هعتم فشكن

 . 2(ليجستلل اريماكلا كسفو . . . سنحلا طاشن نوطشني

 نورقلا مايأ ناسنالا لاحل يثري ةسايسلا يف ثدحتي يذلاو

 ءاهعضو يف هل ديال ةيبيغ نيناوقل عضخيو مكتحي ناك نيح لوألا
 خلإ ...!!هتايرحو هقوقح لك نم ةيهلالا ةعاطلا مساب امورحم ناكو

 . .نوثحبيو نوبتكي نم

 !ةيلمعلا ةايحلا ديعص ىلع اذامف ثحبلاو ركفلا ديعص ىلع اذه

 )*( :تابثلاو روطتلا 1١149 1١6١.
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 ليبس يف وأ ىضق دق هنأب ةحارص فرتعي يعويشلا قرشلا نإ
 ىتح ةينيدلا رهاظملاو ةدابعلا لاكشأ نم لكش لك ىلع ءاضقلا
 يلامسأرلا برغلا امأ هلوح ثيدحلل ةجاح الف اذلو ءاهنم يصخشلا
 نم تسيلو (0100- مءانونهدس) ينيداللا زارطلا نم هتيناملع نأ لوقي يذلا

 ضعب ًافلتغ ودبي هرهاظ يف رمألا نإف (ممن مانتمدس) نيدلل داضملا زارطلا

 : ءىشلا

 هنأ نولوقي كانه نيعودخملاو نيعداخملا نم ةينيداللا ةاعد نإ
 لظتس سئانكلاف !!نيداللا ىلع ةايحلا مايق نم نيدلا ىلع ررضال
 رئاودلا لفقت ثيح دحألا موي كانهو دادزيل اهددع نإ لب ةحوتفم
 اهودشنمو سئانكلا ظاعو نوكي نيح يف اماوبأ ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا

 ةيرح ىلع عضت ال يلا ةيصخشلا ةيرحلا كانهو « مهطاشن ةورذ يف

 كلس ىلإ مضني نأ نيدلل سمحتم يأل حيتتو ديق يأ ة ةديقعلا

 ىلإ ةيريشبت ةثعب نمض رفاسي وأ ةيريخ ةيعمج يف كرتشي وأ ةينابهرلا
 ىلع ًافقو هتكرت لكب هراضتحا دنع يصوي نأ قحلا هلو .جراخلا
 . ةسينكلا

 اهتالفحو اهمسارمو اهسوقط ميقت نأ ةسينكلا قح نم نأ ايك
 نوفرشتي ًانايحأ ةموكحلا لاجر نإ لب ةلودلا نم ضارتعا الب
 .اهروضحب

 ةماقإ نأ ًايرظن ولو ىرت ريهامجلا ةيبلاغ لازت الف جاوزلا امأ
 .دقع الب جاوزلا وأ ةيندملا دوقعلا نم لضفأ ةسينكلا يف هسقط

  هتناكمب ظفتحي نيدلا لعجت  مهرظن يف  رومألا هذه لكو
 هجوي نأ هل حيتتو  لاحلا ةعيبطب ةصاخلا هترئاد نمض  هذوفنو

 و ,نىنعمو .,ءاسي يق كس ةرئادلا هذه قاطن يف  هعابتأ فواخملا نأ كلذ ىف اشي اك هعابتأ
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 تاءارجالا ميمعت ءارج نم نيدلا ىلع سانلا ضعب اهيدبي يلا

 !ًاقالطإ اه رربم ال ةماع ةايحا تايوتسم ىلع ةينيدالل ةيقيبطتلا

 لاحب حصيال هللا هلزنأ امك نيدلا نإ لوقن نأ لوقلا ةلفان نمو

 ةبسنلاب لوقن انئكل .تناك ايأ ةايحلا اياوز نم ةيواز يف لزعني نأ

 مهنأب سانلا ةينيداللا ةاعد مهوي يتلا ةيوازلا هذه ىتح هنأ ابوروأل

 نم للحتلا ةجوم اهيلع تغط لب ةصلاخ ةينيد لظت مل نيدلل اهوكرت
 يف اهلل رثأال ءافوج ةيروص رهاظم اهتكرتو اهانعم اهتدقفأ ىتح نيدلا

 ٍناملعلا قيبطتلاو روصتلا ةعيبط نإف بيرغب كلذ سيلو
 ىلإ لصي وهف هلل ناكامو هللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناكام» نأ ىلع

 سفنلا ةعيبطو  اهيف هللا ةنس لب  ةايحلا ةعيبط نأ اهك «مهئاكرش

 يف دارطاب اومنيو نيداللاو نيدلا شيعي نأب ًادبأ حيستال ةيرشبلا

 .ةدحاو سفن وأ دحاو عمتج

 ىلخت دق نيرشعلا نرقلا علطم ذنم يبرغلا عمتجملا نإف كلذلو

 هماقم نم طح دق هسفن نيدلا رهشم ناكو دقف «نيدلا نع ةقيقح

 ناك يلا ةرجحتملا سوقطلا : : نيرمأ نم دحاو قوس ينعي ال حبصأو

 طقف ةداعلاو  ةداعلا قيرط نع نيكسمتم اوناك نيذلا ككئلوأ اهعبتي

 اوناك نيذلا كئلوأ لبق نم ةرخاسلا ةالابماللا وأ «ينيدلا مهئارتب

 نكمي ةقيتع ةفارخ نيدلا نوربتعي اوناك نيذلاو ربكأ ةجردب «أرارحأ»
 هرس يف اهنم لجخي هنكلو ًايجراخ اهل لثتمي نأ تابسانملا ضعب يف ءرملل

 .«9«ًايلقع هنع عفادي نأ نكمي ال ءيش نم لجخي امك
 نايغط ىدم نع ربعي نأ نييكريمألا نييفحصلا دحأ دارأ دقو

 :لاقف نيدلا راسحناو ةيداملا

 45 : مالسإلا ىلإ قيرطلا (4)

 ذا



 عوبسألا يف مايأ ةتس ارتلجنإ كنب نودبعي امنإ زيلجنالا نإ»

 دشأ رمألا نأ عقاولا نكل 22(ةسينكلا ىلإ عباسلا مويلا يف نوهجوتيو

 ةليئض ةلق مه ةسينكلا ىلإ دحألا موي نوبهذي نيذلا نإف .كلذ نم

 لب اهبولق فاغش سمي ام ةسينكلا يف نيدلا نم دجت ال ةلقلا هذه نأ مث

 نكامألا يف هدجت الام ةذللا يعاودو داسفلا رهاظم نم تدجو اعر

 ,كلذل ةدعملا

 ىلع نوينيداللا نمي يتلا ةعاسلا حصألا ىلع وأ  مويلا ىلإ رظننل
 ؟اهئاطعو اهرثأ رادقمام هل اهوكرت مهنأ نيدلا

 :(18417) (نسرمأ» ريهشلا يكريمألا بيدألا لوقي

 موي هنإ ةعيبطلا ءانس سيسقلا دنع نآلا دقف دق نيدلا موي نإ»

 يتلا ةالصلا أدبت امدنع شمكتن اننإ ...هؤاضقنا انرسي ضيغب
 انتيدرأ يف فتن نأ قوت ذنيح إو انيلإ ءيستو انيلع يضقت امنإو انبومست ال

 ظعاو ىلإ ةرم تيغصأ دحأ ىلإ هيف عيتس) الزتعم ًاناكم سمتلنو

 سانلاف «ىرخأ ة ةرم ةسينكلا دصقأ نل ين أ لوقأ نأ ىلإ ةدشب ينارغأف

 يف دبعملا دحأ دصق امل الإو هيلإ باهذلا اوفلأ ام ىلإ نوبهذي تننظ امك
 ,. 29(عاسملا

 ءيش هبشأ انسئانك يف ةتباثلا دئاقعلاو لب تاوعدلا» نأ لوقيو
 ًالازعنا لزعنت سودنهلا دنع ةيكلفلا راثآلا وأ ةردند يف يكلفلا جربلاب

 . مهامعأو سانلا ةايح يف مويلا دجوي امم ءيش يأ نع ًامات

 ةصنملا ءالتعا ىلإ ىعدي يذلا سعتلا لجرلا ىلع هاترسحاو»

 بلطي له .هل ةمهت عقيام لك نإ «ةايحلا زبخ يطعيالو (ظعولل)
 ةقيرط ىلع سانلا ثحي له مأ ؟ةيلخادلاو ةيبنجألا تايلاسرإلل ةنوعملا

 , 185 :نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام (5)

 .7ا/ :نسرمأ تالاقم نم تاراتخحم (6)
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 ىلإ يتأي نأ هل ليمز ىلإ بلطي نأ عيطتسي لهو ؟شيعلل ةينابر

 نأ نوفرعي ًاعيج مهو هنأ نيح ف تبسلا موي ةينيدلا تاعامتجالا

 ءاشعلل ةصاخ ةوعد مهوعدي لهو ؟ليئض كانه هنوعقوتي ام ىصقأ

 راش هذه ءقديال بلقلا ناك اذإو كلذ ىلع ٌؤرجيال هنإ إ ؟ينابرلا

 نأ عيطتسي الف ةحضاو حبصت ةحخراصلا ةفاحلا ءافوحلا اهتيروص نإف

 عراشلا يف لئاق ةاسع اذامو لجو ريغب هوعديو ةنطف اذ كاجر هباجي

 يف فوخلا ىري رفاكلا يورقلا نإ ؟هللاب رفكي يذلا ءيرجلا يورقلل

 . (هتيشمو هتئيهو سيسقلا هجو

 هعم هراكفأو انسئانك ىدحإ دصقي نأ عيطتسي ًادحأ بسحأ الو

 وهو أ ىلو دق سانلا ىلع ناطلس نم ةسينكلل ناك ام نأ سحي نأ نود
 راخألا فطاع اع امن طس ةسنكلا تدقف دقل ءامهتنالا |!

 رايخالا فطاوع ىنع اهبترطيس ةسيئكلا تدقف ذقل .ءاهتشن ا ليبص يف

 درجمل دشنت ةينيدلا رئاودلا فصن تحبصأو «رارشألا فواحمو

 نم يفتخت نيدلاو قالخألا نأ ىلع لدت رداوبلا تأدبو «ديشنلا

 هنزو ينيدلا مويلل ميقي ًانيدتم كاجر تعمس «ةيئيدلا تاعامتجالا

 موي ةسينكلا ءرملا دصقي نأ مثالا نم هنأ ودبي :بلقلا ةرارم ف لوقي

 , ”عدحأل

 هاسع اذامف .نامزلا نم نرق ةبارق نسرمأ ةافو ىلع ىضم دقلو

 دحلا ىلإ سئانكلا تلصو ثيح دقعلا اذه يف شاع ول بتكي نأ

 :لاقف بثك نع هدصر نم هنع ثدحتي يذل

 يف كرت ارتشاو «ةسينكلا يف ةينيدلا (ةمدخلا» تهتنا نأ دعبو»

 نم انفلد .ةالصلا نورخآلا ىدأو .ءاضعألا نم تايتفو ةيتف ليتارتلا

 اههنيب لصي . . .ةالصلا ةعاقل ةقصالملا صقرلا ةحاس ىلإ يبناج باب

 مهنيبو ةاتف ديب ىتف لك ذخأو هبتكم ىلإ «بألا» دعصو . . .باب

 .45و 4١ :قباسلا ردصملا 207
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 نمقيو ليترتلاب نوموقي نكو اوناك يتاوللاو نيذلا كئلوأ نمنيبو
 ليلقو ءاقرزلا ءاوضألاو ءارمحلا راونألاب ةءاضم صقرلا ةحاس تناكو»
 تلاسو («نوفمارجلا» ماغنأ ىلع صقرلا ىمحو ءاضيبلا حيباصملا نم
 هافشلا تقتلاو روصخلاب عرذألا تفتلاو ناقيسلاو مادقألاب ةحاسلا

 هبتكم نم بألا طبه نيح . . .ًامارغ هلك وحلا ناكو . . .رودصلاو

 نيسلاجلا عجشو ناكملا يف نمو ناكملا ىلع ةصحاف ةرظن ىقلأو
 اغأكو اوكراشيف اوضبني نأ ىلع ةبلحلا يف اوكرتشي مل نمم تاسلاجلاو
 « يسنامورلا» وجلا كلذ دسفتف اهتبسن ديزت ءاضيبلا حيباصملا نأ ظحلا

 وهو ًادحاو ًادحاو اهئفطي .هتفخو يناكريمألا ةقاشر يف حارف .ملاحلا
 يف نيصقارلا نم «ًاجوز» مدصي وأ صقرلا ةكرح لطعي نأ ىشاحتي
 ىلإ مدقت مث «ةيسنامور» رثكأ لعفلاب ناكملا أدبو ...ةحاسلا
 عمجشتو وحلا كلذ بسانت صقرلل ةناوطسأ راتخيل «نوفمارحلا»
 ةينغأ راتخإ .. .راتخخاو .هيف ةكراشملا ىلع تادعاقلاو نيدعاقلا
 وحلا نكلو) (8نإ وطرب + زو ماد هدون0) اهمسإ ةروهشم ةيكر يمأ
 . (جراخلا يف دراب  يتريغص ايس

 دقو اهترهس نم نيدئاع ةاتفو ىتف نيب ًاراوح نمضتت يهو
 اهراد ىلإ دوعتل يضمن اهعدي نأ هوعدت يهو هراد يف ىتفلا اهزجتحا

 كلتب ابباجأ ةجحب تعرذت املكو ءاهرظتنت اهمأو ليللا رخأت دقف
 . (جراخلا يف دراب قريغص اب وخا نكلو) «ةمزاللا»

 ىلع باسنت (هينبو هتانب» تاوطخ ىأر ىتح بألا رظتناو»

 58 ةحاس رداغو ًاطبتغم ًايضار ادبو ةريثملا ةينغألا كلت ىقيسوم
 نأ ىلع . . .ةئيربلا ةذيذللا ةرهسلا هذه مامتإ نمو مهل ًاكرات هراد ىلإ
 ب نم فرصني («جوز» رخآ هراد يف ةسينكلا حاتفم ملسي
 .20(!!!جوز لك جازم بسح ًاعابت نوكي فارصنالاف
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 روتفلا تأر نأ دعب عقاولا ةرياسم ىلإ ةسينكلا ترطضا اذكه

 يه اهدصقت يتلا ةنفحلا تحبصأ دقف اهيلع سانلا لابقإ يف ديازتملا

 .سانلا ذاوشو نيلوستملاو تالهاجلا زئاجعلا نم ةعومجم

 نم نيدلا ىلع نيقفشملا ضعب ةيدرتملا ةلاحلا هذه تقلقأ دقو

 :هاردصأ“ باتك يف مهم نانثا لاق ىتح نييعامتجالا باتكلا

 ةايحللا نيب ةرشابم ةلص نم كانه سيل هنأ ضعبلا بسحي دقو
 نكلو «ةيناث ةهج نم نيدلا نيبو ةهج نم شيعلا لكاشمو ةيمويلا

 هلعل لب ًالثم ىطسولا نورقلا يف ضرع ول ايرغ ودي ناك يأرلا اذه
 لاجم نأل .كاذنآ ةسينكلا يأر ين رفكلا ىلإ ةوعد وأ ًارفك دعي ناك
 «لمع وأ لوق نم ناسنالا نع ردصي دقام لك لوانتي ناك ةسينكلا
 تافسلف لضفب اوغلبام مهتايح نم اوغلب نيذلا رصعلا اذه ءانبا امأ
 اًهف اومهفي نأ مهيلع بعصي دقف ءيش لك قوف قطنملاو لقعلا لحت
 ةرئاد نمض ناسنالا اهيف شيعي ناك يتلا نمزلا نم ةبقحلا كلت ًامات

 .«اهمظنو اهتيناوقو ةسينكلا هل اهتمسر

 يب نيدلا هبعلي يذلا رودلا نع ءاتفتسا بيرق نمز ذنم يرجأ»
 لقألا ىلع ًاريبك ًارود بعلي ال نيدلا نأ ةجيتنلا تناكف ةيمويلا انتايح
 . .صاخشألا نم فالآلا تارارق يف  يروعشلا ىوتسملا ىلع

 سئانكلا داور نم مهنم نوريثكف نينيدتم ريغ ءالؤه نأ ببسلا سيلو

 مهنيدت نيبو ةيمويلا مهتافرصت نيب ةلص نوريال مهنأ ببسلا ِ
 هذه تملأ املطو  مهقامعأ ىلإ ذفنيال ٍنيدلا نأب فرتعي مهرثك

 مهنأ ىلإ نوهبنتي نيذلا ةسينكلا لاجر ًاصوصخ نيريثكلا الا

 ب نيدلا لاصيإ نع اوزجع مهنأو ناسنالا نم روشقلا الإ اوغلبي م

 ,«"©(هقامعأو ناسنالا ميمص

 /١١. ىك :ةيابنلا مأ ةيادبلا :هليمزو دلياشت ىلرام (9)

 ةهءوؤ



 : «دوج» يزيلجنالا فوسليفلا لوقي

 نم يناثلا دقعلا لئاوأ يف مهلك ةذيملتو ًابلاط نيرشع تلأس»

 هذه يف اوركفي مل مهنأ :مهنم ةعبس لاقو .طقف ةئثالث الإ «معنو لب

 نوداعم مهنأ اوحرص دقف ةيقابلا ةرشعلا امأ ءّادبأ ةلأسملا

 ,2“*)(ةيحيسملل

 رعاشمو سوفنلا تارارق يف هتميق دقف دق نيدلا ناك اذإف

 عقاو يف هرود نع دعب لأسي نأ دحأب قيلي لهف ةفصلا هذب روهمجلا

 يتلا ةيناملعلا ةجيتن الإ كلذ نوكي نأ نكمي لهو ؟ةيبرغلا ةايحلا

 ؟تاعامجلاو دارفألا نايك يف تبرستو ةايحلا يحاون ىلع تقبطأ

 داضملا ريغ عونلا نم هتيناملع نأ معزي يذلا عمتجملا اذه نإ

 لاق يذلا هسفن وهو تاءاتفتسالا هذه هيف يرجت يذلا هسفن وه نيدلل

 باتكلل هلمح ءارج نم هيقل يذلا تنعلا فصي نييوبرتلا هباتك دحأ

 .طقف عالطالا ةياوه لب ًانيدت ال سدقملا

 سيلو يرمع نم تانيرشعلا يف سدقملا باتكلا تأرق دقل»

 باتكلا ةءارق نوكت ثيح ةنيدتملا رسألا ديلقت يف الإ ًايداع ًارمأ كلذ

 يف يعم هلمحأ نأ ةنحم تناك دقل (!) سوقطلا نم ًاسقط سدقملا

 ةلكشملا ىلع تبلغت دقو ءرهشأ ىدم ىلع يتدوع ينو لمعلل يقيرط

 هتيفخأ كلذبو ءةيسردملا بتكلا نم ًاباتك ناك ول ا قرولاب هتففلف
 يف هحتفأل نكأ ملف كلذ عمو (!) نئاش ءيش وه اًمأك راظنألا نع

 يلإ رظنف هفشتكي نأ عاطتسا يراوجب سلج نم نأ الإ لمعلل يقيرط

  41١:نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام نع 185.
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 سانلا كنظيام ًابلاغو (!) هافشلا رمحأ عضو سرامأ تنك امنأك ًارزش
 200 ًابصعتم ًاينيد ةيعاد وأ اسيسق

 بسح دود يصخش ءيش نيدلاو لاحلا وه اذه ناك اذإف

 .!؟ءيش نم كلذ دعب هل يقب لهف طقف جازملا

 ) )1١١غربسريه سولينروك : ماعلا ةفاقثلل دئار : 184.
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 عرلاب ابا

 ةّيصالمإلا ةاَيكاف ةّياَمايلا

( 
 لوألا ك7ضص فلا

 ييالئالا ملاَملاف ةماعلا اَبسأ
 ةيمالسإلا ةمألا فارحنإ  ًالوأ
 ىبيلصلا ىدوهيلا طيطختلا ًايناث





 تلوالا ل ضقفلا

 يالنالا ملاَعلاِف ةئاَماهلاباَبسأ

 ةّيمالْسإلا ةمالاؤإرغلا - ًالوأ

 نورقلا يف اهطاطحناو ةيمالسإلا ةمألا رخخأت نع ثيدحلا

 يتلا كلت رخأتلا كلذ يف ةزرابلا ةمسلا نكلو بعشتمو ليوط ةريخألا
 نع فارحنإلا يه ةقباسلا طاطحنإلا تارتف ىوتسم نع ىندتي هلعجت

 ةقيض ناعم يف ةيروصتلا هتاموهفم راسحناو هسفن مالسإلا مهف
 .دحاو نأ يف ببسو ةجيتن وه فارحنإلا اذهو .ةدودحم تالولدمو

 ةيهاركو ايندلا بح» ةيمالسإلا ةمألا باصأ يذلا نهولل ةجيتن

 عساولا موهفملاب داهجلا كرت ىلع ةبوقع هب تيلتبا يذلا لذلاو «توملا

 بنذلا ىلع بقاعي هللا نأ ةيناميإلا ةيبرتلا هقف نم مولعمو .ةملكلل

 ةيمالسإلا ةمألا تبقوع اذكهو «تابوقعلا فونص ىسقأ يهو بنذلاب

 ةديقعلا يف هنم دشأ فارحناب يكولسلاو «ٍلمعلا اهفارحنا ىلع

 .روصتلاو

 ةعقرلا تحاتجا ةمج رطاخمو ماسج ثادحأ نم هالت امل ببس وهو

 : ليثمتلا ليبس ىلع اهنم ركذن اهاندأ ىلإ اهاصقأ نم ةيمالسإلا

 رصع يف ةيمالسإلا ةايحلا ىلع نميه يذلا ماعلا يملعلا دوكرلا

 قيرط ىلع ىطخلا تثحو يضاملا رابغ تضفن دق هيف ابوروأ تناك
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 دالبلا لعج يذلا يونعملاو يدلملا فعضلاو .فاشتكإلاو ملعلا

 ىتح ةعطق ةعطق اهمهتلت ابوروأ لعجو .رافكلل ةغئاس ةمقل ةيمالسإلا
 يف نيينامثعلا ةميزه تناك دقلو !نيفيرشلا نيمرحلا ىلع رطيست تداك
 ًاحضاو 1 ارشؤم نويلبان مامأ عيرسلا كيلامملا رقهقتو راع ناس)

 ةيادبو ميرنعأاو يداملا فعضلاو يملعلا دوكرلا» يأ نيذه ىلع
 ! مالسإلا ضرأ ىلع لب ملاعلا ىلع سيل ةيمالسإلا ةماعزلا ةياهنل ةرطخ
 اننإف طاطحنإلاو روهدتلا ببس وه فارحنإلا اذه نأ لوقن نيحو

 ًايركسعو ًايملع رملع رافكلا قوفت يف ةلثمتملا ةيجراخلا لماوعلا ىسننال
 ىلإ ًابنج ةللضملا ةيركفلا هآيارس ثب يذلأ ىمعألا يبيلصلا دقحلاو

 هنأ دكؤي تباثلا يمالسإلا قطنملا نكل ,ةيرامعتسإلا ايارسلا عم بنج
 نل نيملسملا نإف داضملا طيطختلا ناك امههمو ةيجراخلا ةوقلا تغلب امهم
 ىلاعت هللا انس يتلا ةدرطملا ةدعاقلا بسح ءمهسفنأ لبق نم لإ اوتؤي
 اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ًاريغم كيوىل هللا نأب كلذ»
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهحضوأو 6/1 لافنألا # مهسفنأب ام
 نم اودع مهيلع طلسي للأو ةماع ةنسب يتمأ كليه الأ يبر توعدو»

 ,(7(ًاضعب مهضعب لتاقي ىح مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ قوس

 فارحنإلا اذه رثأ نع انثيدح نوكي نأ يعيبطلا نمف كلذلو
 نع ثيدحلا نم ىلوأو قبسأ يمالسإلا ملاعلا يف ةيناملعلا راشتنا يف
 يذلاو اهرشن يف هرود ركن ال يذلا ينارصنلا  يدوهيلا طيطختلا

 . هتميق للقن وأ هنع لفغن نأ حضي ال

 ترهظ ةيناملعلا نأ امك :لوقن نأ عيطتسن لامجإلا ليبس ىلعو
 ملاعلا يف ترهظ دقف ينارصنلا نيدلا ريرحتل ةجيتن ابوروا يف
 .نيملسملا فارحنا ةجيتن يمالسإلا

 )١( :يوونلا مم ملسم ١4/18 :يذمرتلاو 4/7/14.
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 :يلي اهيف اهزاجيإ نكميف فارحنإلا اذه رهاظم امأ

 0 :ةيهولألا موهفم يف فارحنإلا ١
 «هللا الإ هلإ ال» ةديقع نيب ماتلا داضتلا نع نآلا ثدحتن نل

 ةلاحلا زاجيإب لوانتنس اننكل رخآ عضوم ثيدحلا كلذلف ةيناملعلا نيبو
 :ةةيمالسإلا ةريخألا روصعلا يف ًايخيرات ةعقاولا

 نيمسق ةيهولألا ديحوت نومسقي فلسلا ءالع ضعب نإ
 : نيمزالتم

 . (ةيمكاحلا) عابتألاو ةعاطلا ديحوت 41

 . (ةدابعلا) دصقلاو ةدارإلا ديحوت (ب)

 امك ناك ةيمالسإلا ةمآلا ةلاح نأ دجنس ميسقتلا اذه لع ًايرجو

 : يلب
 :(ةيمكاحلا) عابتألاو ةعاطلا يف (أ)
 ةعاطال» :ىمظعلا ةيديحوتلا ةدعاقلا كلت نوملسملا يسن

 لزنأام اوعبتا# ىلاعت هلوق نع اولفغو «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل
 عونلا اذه اوفرص كلذبو «ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ

 نيبصعتملا بهاذملا ءاملعو ةالولاو ماكحلا ىلإ هنم ًاءزج وأ ةدابعلا نم
 وجلا مهل أيبت نيذلا نيذوعشملا ىلإ ةفاضإلاب «ةيفوصلا قرطلا جياشمو
 يتلا لودلا تناك دقو .ةجاذسو لهج نم ةمألا ىلع رطيسي ناك امب
 ةلودلاو ءدنحلا يف ةيلوغملا ةلودلا :لود ثالث يمالسإلا ملاعلا مساقتت

 ضيبألا رحبلا ضوح يف ةينامثعلا ةلودلا مث «سراف يف ةيوفصلا

 . طسوتملا

 ًافارحنا ةفرحنم تناك اهنأب لوقلا نكمي ةيوفصلا ةلودلل ةبسنلابو
 ناكو ةيضفار ةيعيش تناك دقف .طقف ًايمسإ مالسإلل اهباستنا لعجي
 ناكو «نيبصعتملا ةعيشلا ءايلع ءاوهأو ءارآ ىلع يرجي اهيف مكحلا
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 انأل لإ ءيشلال ةينامثعلا ةلودلا ةججاهم اهكولل لغاشلا لغشلا

 بهذملا ىلع ًايرج ءاملعلاو كولملا نوسدقي ماوعلا ناكو .ةينس

 . '9ءايبنألا ريغل ةمصعلا زيجي يذلا يضفارلا

 كنروأ لثم كولملا ضعب ءانثتساب تناكف :ةيلوغملا ةلودلا امأ

 نم ريثكب ًاطلتغ هل اهمهف ناكو .مالسإلا ةقيقحب ةلهاج بيز
 لوغملا نإف كلذ يف ةبارغالو «ةئطاخلا تاروصتلاو تافارخلا

 ةمآلا اودجو يتلا ةروصلا ىلع هيف اولخد لب يناصلا مالسإلا اوقنتعي م

 تناك ثيح يناثلا يسابعلا رصعلا رخاوأ يف اهشيعت ةيمالسإلا

 ةمأآلا مسج ترخن دق ةينطابلا فئاوطلاو ةيركفلاو ةيبهذملا تاعارصلا

 ةمألا نيد يف اولخد اهدعبو .يمالسإلا ملاعلا حاستكا محل ايه امم

 . ذئموي ةمئاقلا هتروص ف لب لثملا هتروص يفال ةيولغملا

 سودنهلا نيب ةيلقأ نيملسملا نوك ىلإ ةفاضإلاب لهجلا اذه
 ريبكب لباقيال زيلجنإلا لبق نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاغلإ لعج
 . ةضراعم

 لودلا حلصأ اهنوك نم مغرلا ىلعف :ةينامثعلا ةلودلا امأ
 ةدشارلا ةفالخلا جهنم نع ةديعب تناك اهنإف ًاكولسو ةديقع ثالثلا

 0 ةيعون بسح لقي وأ دادزي ًادعب

 ةينامثعلا ةلودلا رثأم ركني نأ عيطتسي ال هيزن ثحاب يأ نإ

 ين يمالسإلا دملا تلعج يتلا يهف ريدقتلاو ءانثلا قحتست يتلا اهايازمو

 ابوروأ يف مهدالب نوملسملا دقف نأ دعب هادم غلبي ةيقرشلا ابوروأ
 ىتلا ةيبوروألا ةشامكلا ترسك ىتلا ىهو ءسلدنألا طوقسب ةيبرغلا

 دعب لإ كلذ نم نكمتت لو يمالسإلا ملاعلا ىلع اهيكف قبطت تداك
 . ةينامثعلا ةلودلا رايها

 ييمخلل ةيمالسالا ةموكحلا رظنا لب أطخلا نم نوموصعم ةمثألا نا باب «يقاكلا» رظنا (؟)
 .توريب ط و١9 ,2878 ص
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 يمالسإإلا نيدلا رشنو ةيمالسإلا ةوعدلل سامحلا حور نأ اك

 .©9خيراتلا اهدلخ يتلا مهرثآم ىدحإ ابوروأ يف

 طخ يف رارمتسإلا ةينامثعلا ةلودلا بنجت مل رثأملا هذه نأ ريغ

 نودو ةين نسحب هيف ةدايزلا مث اهفالسأ نع هتثرو يذلا فارحنإلا

 ةلودلا نأ هجبنمو مكحلا لوصأب قلعتي ايف كلذ رهاظم نمو . يعو

 اهؤاملع ضراعو بصعتب ىفنحلا بهذملا ايلمع قبطت تناك ةينامثعلا

 نرقلا ذنم قلغأ يذلا كلذ داهتجإلا باب حتف «مالسإلا خويش»

 يذلا ءادعلا يف ةضراعملا هذه لثمتتو .اهلاجم اذه سيل بابسأل عبارلا

 ةنسلاو باتكلا نم ةرشابم دمتسملا يركفلا قالطنإلا ىلإ وعدتو

 ده يناكوشلا مامإلاو الدلم باهولا دبع نب دمحم مامإلا ةوعدك

 كلذل ةئيسلا جئاتنلا نم ناكو مهريغو «*ه١*47 يسولألا خيشلاو

 :ليام

 يذلا ةيئارولا «ةيربجلا كلملا» ةقيرط ىلع مكحلا رارمتسإ ١
 هلو .فرعلا هرقأ رمألا اذه نإ لاقي دقو نييومألا دهع يف أدتبا

 ناكمإلا يف ناك نكلو :نامثع لأك ةدهاجم ةرسأ يف اهيسال هتايباجيإ

 مكحلل ةيساسألا ةدعاقلا وه ىروشلا أدبم نوكي نأ لقألا ىلع

 قيرطلا نإف لاحلا كلت ىلع رومألا كرتت نأ امإ ةيثارو ةفالخلا رارمتسا

 نيطالسلا ضعب نم ًالعف لصحام وهو ةأيهم ملظلاو دادبتسالا ىلإ
 كلذ محي ناك ةيملاعلا فورظلا عقاو نإ مث «ةصاخ ةفصب ةالولاو

 برطضت برغلا كولمو ةرطابأ نم نيينامثعلا ورصاعم ناك دقف
 مكحلا يف ةكراشملاب ةبلاطملاو ةيررحتلا تاوعدلا قراطم تحت مهشورع

 .دلونرا ساموت «مالسإلا ىلإ ةوعدلا :باتك نم كارتالاب صاخلا لصفلا رظنا (7*)

 . ةظفاوحلا ىلع . . .ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيركفلا تاهاجتالا :ًالثم رظنا (4)
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 نأ ةينامثعلا ةلودلا ىلع ناكف خلا . . .ةالولا رايتخإ يف بعشلا ةيرحو

 لوصألا ىلإ ةدوعلاب بيرغتلا ةاعد ىلع قيرطلا عطقتو كلذب ظعتت
 تءاج ةلواحم اهنكل كلذ ةلودلا تلواح معن .ةدشارلا ةيمالسإلا
 نكت مو مهسفنأ بيرغتلا ةاعد نم طغضب عقاولا يف تناك لب ةرخأتم

 .ًايعاو ًايتاذ لامع

 نإ :ةثدحملا عئاقولا ةاراجم نع يهقفلا طابنتسإلا روصق " 

 اهوزن ذنم ةيرشبلا ةايحلل الماش الماك ًاجبنم ةيمالسإلا ةعيرشلا نوك

 اهئادحأ نم ءىش جرخيال اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ

 اهترئاد نع + لاوح لاو“, فورظلا تريغت امهمو دجتسا امهم اهعئاقوو

 ةهادب ينعي هيف كشلاو ,يمالسإلا روصتلا يف يهدب رمأ وهل «ةبحرلا
 .ضحملا رفكلا وهف مث نمو ءاديلاو صقنلاب هنأش لج يرابلا ماهتا

 عئاقو وأ اهادم كردي ال تاريغتل ةضرع ةيرشبلا ةايحلا نوكو

 اهداعبأ روصتي نأ قالطإلا ىلع يرشبلا لقعلا عيطتسي ال ةثداح

 تناك امهم ةعيرشلا يف يف دهتجملا لعجي «بيغلا ملع نع ءدبجح مكحب

 يتلا ةطقنلا دنع ًافقاوو هتئيب عقاوب ًاروصحم لظي هرظن 58 هقفأ

 .ليوطلا اهريس طخ ىلع ةيرشبلا اهيل

 ًامزاج ًاناهإ امهالوأب ةيمالسإلا ةمألا تنمأ ناتقيقحلا ناتاه

 ًانورق لظ يذلا عقاولاب ني نيرث رثأتم ضعبلا ناهذأ نع ةيناثلا تباغو

 .هيف ديدج ال ًادكار ةديدع

 نيذلا ةينامثعلا ةلودلا ءاملعو ءافلخ ناك ضعبلا اذه نمو

 ءاهقف نع روثأملا ثارتلا ةرئاد يف هوديق وأ داهتجإلا باب حتف اوضراع

 ةايحلا تناك ًادماج اهيف هقفلا ناك يذلا تقولا ينو .نيقباسلا ةيفنحلا

 خيرات يف ع يف ةرم لوأل ثدح كلذبو .ةروطتم ةيراج هللا ةئنس بيس

 كحلي



 نع © )يضارتفالاو لب يعقاولا هقفلا ةرئاد تقاض نأ نيملسملا
 هقف وه لاحلا ةعيبطب قاض يذلا ناكو ءاهلك ةايحلا ثادحأي ةطاحإلا

 .قيضت نأ امل ناكامو اهسفن ةعيرشلا قضت ملو يشاوحلاو نوخمل

 :يلازغلا دمحم خيشلا لوقي

 ردقب ةيضقأ سانملا ثدحت هنأ عمو .فقيال نمزلا نأ عم»
 ةئيابتم راوطأ يف لخدت ةيناسنإلا ةعامجلا نأ عمو روجف نم اوثدحأ ام
 ةيداصتقاإلاو .ةيرادإلا عاضوألاو ةيلودلا تاقالعلا ةيحان نم

 «ةرئاسلا ةلفاقلا ةهيح-وت ىلع ًانميهم نيدلا ءاقب ةرورض عمو ةيسايسلاو

 نيدايم بلغأ يف فقوت يهقفلا يمالسإلا ريكفتلا نإف هلك اذه عم
 ةعضب داهتجإلا باوبأ تقلغ تقلغأو ءاهلك اهيف دمج نكي مل نإ تالماعملا
 بحصو ةحلملا تاجاحلا طغض تحت ًاريخأ ترسكنا ىتح نورق

 ,29+. . . قيبطتلاو مهفلا يف ة ةركنم ىضوف اهراسكنإ

 داهتجإلا باب نأ وه رمألا لوأ لصح يذلا نإ فسؤملاو

 .ةرفاكلا ةيبنجألا نيناوقلا تدروتسا لب رسكي ملو حتفي مل

 يتلاو داريتسإلا ةيلمع اهتكلس يتلا ةئيطبلا ةيوتلملا قيرطلا نكل
 دقف :اهتروطخ ىلإ راظنألا تفلت مل اهلبقت بابسأ دحأ ةينلا نسح ناك
 فورظلا هيضتقت يذلا ميظنتلاو حالصإلا مساب قيرطلا هذه تأدب
 . ةيعقاولا

 نيعوطتملا نم تاعومجم ىقبي نأ حلصي دعي مل ينامثعلا شيلا
 يضتقت ةيلودلا ةيركسعلا فورظلاف لويخلا نوطتميو فويسلا نولمحي

 لاح ةزهاج نوكتل امل ماكحالا ريدقتو ةيعقاولا ريغ لئاسملا ضارتفا ةرثكب يفنحلا هقفلا زاتمب (8)

 . اهعوقو
 .44 :ةلطعملا تاقاطلاو مالسإلا (5)

 كيرا



 ةمهمل هسفن غرفيو ةثيدحلا لئاسولا مدختسي بردم مظنم شيج دوجو
 .داهجلا

 سلجم رودقم يف نكي مل شيحلا اذهل ةيماظنلا حئاوللا عضوو هج

 ةيلكش اهاري ىتلا نوؤشلا هذه لثم نع ًاديعب ناك هنأل ءاملعلا

 نأل هسفن شيجلا ةداق رودقم يف نكي مل هنأ ابك مامتهإلا قحتستال

 داك دق ءيش يف مالسإلا نم سيل يذلا يهذلاو يملعلا دومج ا

 ؟لحلا ام نذإ .عادبإلاو روطتلل ةصرف لك ىلع يضقي

 يف نولازي ال اوناك نيذلا ابوروأ كولم ىلإ ةينامثعلا ةلودلا تأجل

 دافيإ مهنم نوبلطي 9"© ةريقح ريزانخ نيحلا كلذ ىتح نيينامثعلا رظن
 ديوسلاو اسنرفو ايناملأ نم نوبردملا ءاجو .ينامثعلا شيجلل نيبردم

 شيلا ميظنتو بيردت ىلوتي يمالسإلا خيراتلا يف ةرم لوألو

 ١ .ةرفك ءاربخ يمالسإلا

 .اهالتام كلذ دعب اهالت مث ةيادبلا يه هذه تناكو

 قئارطلا ًاضيأ تدروتسا يرادالا زاهجلا حالصإ ديرأ امدنع
 .ةاضقلاو ةالولا تايلوؤسم ديدحتو ميظنتو تايالولا ميسقت يف ةيبرغلا

 جهانملا تعضوو سرادملا تينب يميلعتلا زاهجلا حالصإ د امدنعو

 .هنم سبتقيو يبوروألا طمنلا يكاحي طمن ىلع

 نأ ىلع بيرغتلا ةاعد رصأ مكحلا جينم حالصإ ديرأ امدنعو

 وذ بوتكم روتسد عضوي نأو ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع ةيباين سلاجم نوكت
 .اودارأ ام مهل ناكو يبوروألا ظمنلا ىلع دونبو دعاوق

 حاضيإ وه دصقلا نكلو رومألا هذه ليصفت نآلا انضرغ سيلو

 ةيعاو ريغ ةقيرطسب هقح نم صقتنا عابتألاو ةعاطلا ديحوت نأ

 اسنرف نيب برحلا نأشب يلاعلا بابلا ىلإ روم ساموت ةلحر لوح رلجنبش هبتك ام رظنا (9)
 نع اديعب نابلك لتتقي نإ همهي ال ناطلسلا يالوم نإ :مظعألا ردصلا هل لاقف ايناطيربو

 .هيلع كلوخدل يعاد الق ,هتكلمت
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 نأ ةايحلا باعيتسا نع ةيهقفلا ةرئادلا قيضنع جتن دقل .ةدوصقم الو
 ةايحلا نم ديدج عقارم ًاديور ًاديور لتحت ةدروتسملا نيناوقلا تلظ
 يذلا تقولا ءاج نأ لإ اهتروطخ ىلإ رظنلا تفلت نأ نود ةيمالسإلا
 هيلع رابغال ًاجبنمو ًاررقم ًارمأ نيناوقلا هذه سابتقا حبصأ

 لخأت تناك "تاسابتقالا كلت نأ لوقن نأ قحلاو فاصنإلا نمو

 «تاميظنت» نوينامثعلا اهيمسي ناك اذكهو ةيعيرشت ال ةيميظنت ةفص

 دعب امهيسال تاعيرشتلا داريتسا ىلإ قيرطلا تدهم لاح ةيأ ىلع اهنكل
 ,«*«ناثوعبملا سلجم» نيوكت

 نيملسملا فارحنا نأ وهو يساسألا ضرغلا ىلإ لصن كلذبو
 ةرياسم نع مهزجعو ةايحللا يف هللا ةنسو مهنيد ةقيقحب مهلهجب

 . ملسملا قرشلا ىلإ ةيناملعلا برستل يسيئرلا ذفنملا تناك  ثادحألا

 : (ةدابعلا) دصقلاو ةدارإلا ديحوت ف فارحنإلا بر

 فعض اهنم ةيخيرات بابسأل يسابعلا رصعلا يف ةيفوصلا ترهظ
 مهفارصناو فرتلا يف سانلا سامغناو ءاهفارحنا وأ ةيزكرملا ةفالخلا

 قرفلا باصأ دق فارحنإلا نأ ريغ . .ةرخآلا رادلاب مامتهالا نع

 ةنسلاب كسمتلا نم اهبرق عم ًايسكع ًابسانت بسانتت ةجردب ةيفوصلا
 حلاصلا فلسلاب ءادتقالاو

 ةيئادعلا ةرظنلا يفوصلا ركفلا يف ةيساسألا ءاطخألا نم ناكو
 ةفسلفلاو يذوبلا ركفلاب ةرثأتم اهنأ ودبي يتلا كلت ايندلا ةايحلا ىلإ
 سوقطلا ىلع  نيفوصتملا ةدايقب ةماعلا لبقأ» نأ ثدحو .ةيقارشإلا
 تاوهشلا ىلع ميهباكرو مهيشاوح يف نمو ماكحلا لبقأو داروألاو

 باصأ عدص لوأ ربتعي .قمحألا يفوصلا طلخلا اذهو .!تاذلملاو
 ةمألا نايك باصأ عدصت لوأ لب هميمص يف يمالسإلا ريكفتلا

 ةرئاد نم «تاميظنت» ةدامو ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيراتو باتكلا اذه نم هدال ص رظنا (©)

 . «ةيقارشتسالا» ةيمالسالا فراعملا

616 



 ماصفنالا اذه نع جتن دقف «9«رايإلاب دعب اهيف  ةيمالسإلا
 ناك ةقيقحلا يف لب ءراكذألاو رئاعشلا ةرئاد يف ةدابعلا موهفم راسحنإ

 اميسال مالسإلا ناكرأ ضعبب مايقلا رذعت ينعي ةرظنلا كلتب مارتلإلا

 . ةاكزلا

 ىلاعت هلوق عامس دنع ةيفوصلا ءامعز ضعب نع ةلوقنملا ةرابعلاو
 مدت (1؟رتفن انلابام نحنو» يهو # نورتفي ال رابنلاو ليللا نوحبسي#

 يناسنإلا دوجولا ةياغو مالسإلا يف ةدابعلا ةقيقحب لها نع عقاولا يف

 .اليصفت ميركلا نآرقلا اهحضوأ يتلا ضرألا ىلع

 يف رعشتسي  يويندلا هلمع ناك ًايأ ملسملا ناك نأ دعب

 وهو ىتحو هلايع ىلع حدكي وهو ىتح ىلاعت هللا دبعي هنأ هسفن ةرارق
 قزرلا بلط يف ضرألا بوجي وهو ىتحو هملعي وأ ملعلا بلطي
 دقو ديرملا حبصأ  ةيجاودزا وأ ماصفنا الب ةرومعملا ىلع فرعتلا وأ

 نم ةريبك ةحاسم دجي راكذألاو تاولصلا يف هيدل ةدابعلا موهفم رصحنا

 خيشلا موقي اهدنعو .غارفلا اذه ةئبعتل خيشلا ىلإ أجليف ةغراف هتايح

 داروألا نم ةليوطلا نوتملا ظفحب ديرملا فلكيف هب هللا نذأي لام عيرشتب

 الب صرألا يف ةحايسلاب هفلكي ًانايحأو .تاحيبستلا فالآبو اهديدرتل
 موهفم راسحنا ىدأ كلذبو !!هلكوت يف قدصيو هنيقي يوقيل داز
 باتكلا نيعم ريغ نم اهئاقتساو اهسفن ةدابعلا فارحنا ىلإ ةدابعلا

 . ةنسلاو

 ناك :ةمألا ف يونعملا مهرثأ ىلإ رظننلو مهسفنأ ةيفوصلا عدنلو

 سانلا ىري وهو ملألاو ةريخلا رعشتسي ةماعلا نم يداعلا درفلا ريمض

 .54 :يلازغلا دمحم ءهيلع ىرتفملا مالسإلا (4)

 هوك



 تاعاطلا عاونأب هللا ىلإ برقتتو ةرخآلل لمعت ةحلاص ةئف
 يف ةرصقم ةيصاع ةقساف ىرخأو ءايندلا نم امل ظح ال اهنكل تابرقلاو
 .ةثلاث نيتاطل ىري داكي الو ءاهميعنو ةايحلا ذالمب عتمتت ىلاعت هللا ىح

 نامرحلاب هسفن ىلع يضقيف ىلوألا عم نوكيأ ًابعص همامأ رايخلا ودبيو
 . ؟مراحملا يف عقيف ةيناثلا ىلإ مضني وأ ,ةقافلاو

 اوناك مهنكل ايندلا نع اوعطقني مل لاحلا ةعيبطب ةمألا مظعمو
 مهنأ نوري مهنأل مهماتني بنذلاو مدنلاب ساسحإلاو اهيف نولمعي
 ةياغلا نم ءزج كلذ نأ مهنع باغو كلذب نوموقي نيح هللا نودبعي ال

 . !اهلجأل اوقلخ ىتلا ىمظعلا

 ينيداللا برغلا كاكتحا لبق تعقو تافارحنإلا هذه لكو

 ْ . ةينامثعلا ةلودلا مايق لبق لب قرشلاب
 تافارحنإلا تروطتو اءوس رمألا دادزا نوينامثعلا رطيس امدنعو

 هب رمأيام ىلوألا ةجردلاب يه اهسفن ةدابعلا نأ سانلا مهوت ىتح
 ناك امب يقيقح كرش يف ةمألا تعقوو ءعدبلا نم ءايلوألاو خياشملا
 دهاشملاو ةحرضألا عددب نم هنوسرامي ء ءاملعلا ضعبو لب ةلهجلاو جذسلا

 عقدو ع عفتلا بلج يف مهيلع دامتعإلاو قوملا سيدقتو تارازملاو

 شويج تناك نيح ًادج ةيرزم ةلاح ىلإ رمألا لصوو ءررضلا
 ديسلا نوخرصتسي نوملسملاو ةيمالسإإلا ندملا محتقت نيرمعتسملا

 ,«©©0!نينسلا تاثم هتافو ىلع ىضم دق ناك يذلا يلولا وأ

 داهجلل ًاساسأ تينب يتلا روغثلاو ةطبرألا ىلإ ءالبلا دتماو

 :روهشملا تيبلا كلذ نم (9)
 .رصع يبأ ربقب اوذول رتتلا نم نيفئاخ اي

 , 40 401/1 :قربجلا .!ةسدقملازنعلا ةصقو ؛*ه .ناميالا زئاكر رظنا

 كحلي



 لاوحألا نسحأ ينو ةيفوصلل اياكتو اياوز ىلإ تلوحت ذإ رافكلا ةعراقمو

 ىتحو اهيف ةيداهجلا ةيبرتلل رثأال ةفرص ةيملع سرادم تحبصأ
 ,2)ةدودحمو ةفلختم تناك ةيميلعتل ااهجهانم

 هقفلا بتكو نورخأتملا ءاهقفلا دعاس ةيفوصلا ىلإ ةفاضإلابو

 ماكحألا مهميسقتب فارحنإلا اذه دم ىلع  دصق ريغ نم  ةبوبملا
 ماكحألا لوألا مسقلا يف نيعضاو تالماعمو تادابع ىلإ ةيعرشلا

 طاشنلاب ةقلعتملا ةيدبعتلا ماكحألا رخآلا ينو ,ةضحملا ةيدبعتلا

 نأ اودقتعي مو اولوقيمل ءاهلكاش امو يداصتقإلاو يعامتجإلا

 ةينف تارابتعال ةمسقلا اوعضو مهنكل ًايدابع سيل يناثلا مسقلا

 نأ نم كلذ نقع لدأ الو «تاعوضوم لا رهوج سمئال ةيحالطصإ

 ةثسلا ٠ بتك كلذكو يناثلاو لوألا نينرقلا يف ةفلؤملا ةيهقفلا بتكلا
 اساور الز 21 سيرقلا

 دعب  حبصأ ميسقتلا اذه نأ ريغ ةمسقلا هذه نم ناولخت ةماع ةفصب

 ةايحلا يف لمعلا ماصفنإلا ثودحو ةيفوصلا راشتناو روهظ

 ديس ديهشلا لوقي « ماصقنإلا اذه مئاعد نم حبصأ ل ةيمالسإلا

 «تالماعم» و تادابع ىلإ يناسنإلا طاشنلا ميسقت نإ» : هللا همحر بطق

 دوصقملا ناك هنأ عمو «هقفلا» ةدام يف فيلأتلا دنع ةرخأتم تءاج ةلأسم

 فيلأتلا عباط وه يذلا «ينفلا» ميسقتلا درجم رمألا لوأ يف هب

 ءروصتلا يف ةئيس ًاراثآ دعب ايف أشنأ  فسألا عم هنأ ٍّإ « يملعلا

 لعج ذإ .اهلك ةيمالسإلا ةايحلا يف ةئيس راثآ  ةرتف دعب  هتعبت

 عونلاب ةصاخ يه امنإ (ةدابعلا» ةفص نأ سانلا تاروصت يف بسرتي

 ةفصلا هذه تذخأ انيب «تادابعلا هقف» هلوانتي يذلا طاشنلا نم لوألا

 هقف» هلوانتي يذلا طاشنلا نم يناثلا عونلا ىلإ سايقلاب تهبت

 دقو «يقيرفألا لامشلا يف ةصاخو ضيبألا رحبلل ةيمالسإلا لحاوسلا ىلع اياوزلا ترشتنا 25١

 .نامزلا نم ةرتف ةيداهجلا ةغبصلا اهيلإ ةيسونسلا ةكرحلا تداعأ

 ةذه



 مرج الف هيف كشال يمالسإلا روصتلاب فارحنا يهو !«تالماعملا

 ,0١20يمالسإلا عمتجملا يف اهلك ةايحلا يف فارحنا هعبتي

 وه رخآ موهفم يف فارحنا هبكاوو فارحنإلا اذه نم قثبناو
 : ردقلا» وهو ناميإلا ناكرأ نم نكر

 :ردقلاب ناميإلا موهفم يف فارحنإلا  ؟
 يف نيملسملا لاحل خرؤي وهو ناملألا نيقرشتسملا دحأ بتك دقل

 اضالاإ اسعلا ملسملا ةعطو
 هردقو هئاضقب اضرلاو هللا ةدارإل ميكسلا مكسخ -

 نارثأ ةعاطلا هذحل ناكو .راهقلا دحاولل كلميام لكب عوضخلاو
 ذإ بورحلا يف ًاريبك ًارود تبعل لوألا يمالسإلا رصعلا يفف :نافلتخم
 يفو .ءادفلا حور يدنجلا يف تعفد اهنأل الصاوتم ًارصن تققح
 يمالسإلا ملاعلا ىلع ميخ يذلا دؤمجلا يف ًابيس تناك ةريخألا روصعلا
 ثادحألا تارايت نع هاوطو هلزعو رادحنإلا ىلإ هب فذقف

 , 359 نةيملاعلا

 نيب قرفلا ةقيقح :ةقيقحلا هذه كردأ رفاك وهو لجرلا اذه نإ
 فلخلا هعدتبا نيذلا ناميإلا نيبو فلسلا همهف [ى ردقلاب ناميإلا
 .نيدقتعملا بنذ لب ةديقعلا بنذ سيل بنذلاف ٠ . ةفوصتملاب نيرثأتم

 :لاقف ًارعش لابقإ دمحم مالسإلا رعاش كلذ غاص دقو

 ايرثلا اوكلم دق نآرقلابو يعاسملا اوكرتدق نآرقلا نم
 ايفخ ًاردق مهعامز ناكو 2 يعس لك اودر ريدقتلا ىلإ
 «'9ايضر مهلراصهوهركامف راسا يف رئامضلا تلدبت

 ) )1١:يمالسإلا روصتلا صئاصخ 131.

 )؟ )1١:ةيملاعلا دغلا ةوق مالسإلا .زتمش لواب 74.

 ) )1:ميلكلا برض 6.
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 مئازهو ناوهو لذ نم نيملسملا باصأام نأ كشال ءمعن

 هسنوك يف عقي ال يذلا هللا ردقب ناك ةيسحو ةيونعم

 يف نايس لب ءيش هيلع ىفخي الو ديري ام الإ

 اوفرح ةريخألا روصعلا يف نيملسملا نكل ,نوكيس امو ناكام هملع

 مهرايبناو مهزجعل ًايهاو ًارربم ردقلاب ناميإلا نم اوذختاف موهفملا اذه

 اهحضوأ يتلأ ةتباثلا هنئنس قفو مهيلع يرجت ا هللا رادقأ نإ نيسانتم

 الو مهدحو مهتيلوؤسم ةيلوؤسملاف ءاهولمهأو اهنع اولفغ مهكل مهل.

 .ًادحأ كبر ملظي

 داهجلا ةكرحل يوقلا ثعابلا ناك يذلا لكوتلا بلقنا دقل

 هامس مومذم صيخر لكاوت ىلإ ةايحلا بابسأب ضرألا يف قالطنالاو

 ! هللا دنع لكلا هبستحاو (ةعانق» نورخآلا هامسو «أنيقي» ةفوصتملا

 يلدتعم نم دعي وهو  (ه 606) يلازغلا دماحوبأ مامإلا لوقي

 :لكوتلا تاماقم نايب يف  ةيفوصلا
 ريغب يداوبلا يف رودي يذلا وهو هئارظنو صاوقخلا ماقم :لوألا»

 «هقوف امو ًاعوبسأ ربصلا ىلع هتيوقت يف هيلع ىلاعت هللا لضفب ةقث داز

 رسيتي مل نإ توملاب اضرلا ىلع هتيبثت وأ ءتوق وأ هل شيشح ريسيت وأ

 يف هنكلو دجسم يف وأ هتيب يف دعقي نأ : :يناثلا ماقملا ٠ . كلذ نم ءيش

 هنأل لكوتم ًاضيأ هنكلو .لوألا نم فعضأ اذهو راصمألاو ىرقلا

 ريبدت يف ىلاعت هللا لضف ىلع لوعم ةرهاظلا بابسألاو بسكلل كرات

 ضرعتي راصمألا يف دوعقلاب هنكلو ءةيفخلا بابسألا ةهج نم هرمأ

 209(. .قزرلا بابسأل
 ىلع ةيبيلصلا تالمحلاو بتكي مالكلا اذه نأ انملع اذإو

 . .فارحنإلا ىدم انكردأ اهدشأ

 . ةفوصتملا داهزلا يروهشم دحأ صاوخسلاو #7 / 4 :نيدلا مولع ءايحا (14)
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 ملف ردقلاب نيجتحم  ليوط مونل نوملسملا ملستسا دقل
 محتقتو مهلقاعم كدت يهو ةيبرغلا ةراضحلا ريده الإ مهظقوي

 ءاهنيدب ةمألا ناميإ تعزعز يتلا ةلهذملا ةأجافملا تناكو .مهنوصح

 راهبنإلا ةظحل ينو .هل كارحال ادراب ادماخ ناك يذلا ناميإلا وهو

 نيدلا نأ :ميانذأو نورشبملاو نوقرشتسملا لاق .هذه لاهذنإلاو

 « يمالسإلا ملاعلا يف دومجلاو رخأتلا ببسوه  ةصاخ ردقلا ةديقعو

 همسر ام الإ نيدلا رئاعش نم نوفرعي ال اوناك نيذلا نولفغملا مهقدصو

 نم نأ الإ هدعاوق نم الو ءداروأو تاولص نم قرطلا خياشم مهل

 اهل ءىطاخلا موهفملا ىلع هل بتك امب ءرملا ىضري نأ ناميإلا

 راتس تحت  رقفلاو لذلل عناخلا مالستسإلاو ءايندلا يف دهزلا مسابو

 ةئيبلا هتعجشو ةيفوصلا قرطلا هب تعوطتام امهو ردقلاب ناميإلا

 تظفل ىتح تلبذو ةيمالسإلا ةراضحلا ترقهقت . ةطحنملا ةلهاجلا

 .برغلا نم مداقلا يراضحلاو يركسعلا وزغلا دي ىلع اهسافنأ

 نيرق حالصلا نأ لوقت تناك يتلا ةئطاخلا ةلداعملا نأ كلذ
 ةرهبنملا ةظقيلا دعب تذخغتاو تروطت دق .ىنغلا ونص داسفلاو رقفلا

 رخأتلاو نيدلاو نانيرق ايندلاو رفكلا نأ :لوقت تحبصأف رخآ ًالكش
 .نانيرق

 ماهوأ يف يمالسإلا ملاعلاو ايوروأ لاح نم رهاظلاوه اذه ناكو
 ىلع  نوملسم نحنو ايندلا ديلاقم اهديبو ةرفاك ايوروأ نإ :ةماعلا

 !نورخأتم هسفن تقولا يفو  مالسإلل ًاعبط ءىطاخلا موهفملا
 اهضرعن نأ انفده امنإو راكفألاهذه ةشقانمنآلا اننأش نم سيلو

 يف فارحنإلا اذه نأ يهو «ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلإ لصنل غلاب زاجيإب
 ىدحإك ةيناملعلا هنم تبرست يذلا ذفنملا ناك ةيمالسإلا تاروصتلا

 الو ةايحلاب هل هقالع ال نيدلا نأ سانلل لوقتل يركفلا وزغلا رهاظم
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 اهب قحتسي هبرو دبعلا نيب ةيبلق ةطبار وه امنإو يلمعلا كولسلاب

 .ىورخألا ملاعلا يف زوفلاو ةاجنلا

 رامعتسإلا عم انيلإ تدفو ةيبنجأ ةركف ةيناملعلا نأ حيحص

 ناكام كلذ نم ًائيش نكلو ةيفخلاو ةرهاظلا هتاسسؤمو هلايذأب تمعدو
 ةيلباق» ىبن نب كلام هامسأ امب نيباصم انك اننأ الول ثدحيل
 . 238 (دابعتسإلا ةيلباق» يدودوملا ةمالعلا هامس اى وأ «رامعتسإلا

 وزغلل تضرعت ةيمالسإلا ةمألا نأ نم كلذ ىلع لدأ الو

 هنأ ريغ ةليوط نينس ةكرعملا ترسخو ةسرشلا راتتلا ةمجحل مث ىبيلصلا

 اهجهانم نم ًائيش سبتقت نأ وأ ةبلاغلا ةمألل عنخت نأ اهدلخب ردي م
 نم جذامن درون ةقيقحلا هذمل انباعيتسا عمو .اهديلاقتو اهمظنو
 تاماعدلا نم ةماعد مهرابتعاب ةيبرغلا ةراضحلاب نينوتفملا نيملسملا

 : يمالسإلا ملاعلا يف ةيناملعلا اهيلع تزكترا يتلا ةيساسألا

 جالغ

 ةيناملعلا راكفألل يقاذلا نيملسملا لبقتل

 رثألاو ةينيداللا اهتعيبطو ةيسنرفلا ةروثلا نع ثيدحلا قبس دقل

 يف (يطارقويزيفلا» يعيبطلا بمهذملا نع انثدحت اننأ اك ءاهيف يدوملتلا

 ملعلاو نيدلا نيب عارصلا لصف ينو .داصتقإلاو ةسايسلا لصف

 . مهئارأو نييعيبطلا ةفسالفلل اضيأ انضرع

 يف سرد ملسم خيش مالك نم تاسابتقإلا هذه أرقنل نآلاو

 وه امنأكو كانه هنع ثيدحلا قبس امب انركذي هنأ فيك ىرنل اسنرف

 .ًافلس اهنم جذامن اندروأ يتلا ريتلوفو وسور تارابع حرشلا عم مجرتي

 ) )1١١مهب ضوبغلا ليبسو نيملسملا عقاو : هباتك يف يناثلاو ةضبغلا طورش ةباتك يف ىلوألا .
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 نم هيلع لمتشاام هقفو .هقفلا لوصأ ملع لواز نمو»٠
 تلصو يتلا ةيلقعلا تاطاينسإلا عيمج نأب مزج دعاوقلاو طباوضلا

 نيناوق عضول ًاساسأ اهولعجو اهيلإ ةندمتملا ممألا يقاب يلاهأ لوقع
 اهيلع تينب :ب يتلا لوصألا كلت نع جرخت نأ لق ٠ .مهماكحأو مهندمت
 ملعب اندنع ىمسي اف .تالماعملا رادم اهيلع يلا ةيهقفلا عورفلا

 سيماونلا وأ ةيعيبطلا قوقحلاب مهدنع ىمسيام هبشي هقفلا لوصأ
 اهيلع نوسسؤي «ًاحيبقتو ًانيسحت ةيلقع دعاوق نع ةرابع وهو :ةيرطفلا

 ةيرحلاب هنع نوربعي ناسحإلاو لدعلاب هيمسن امو .ةيندملا ماكحأ

 هتيامحب علوتلاو نيدلا ةبحم نم مالسإلا لهأ هب كسمتي امو «ةيوستلاو

 .«نطولا ةبحم هنومسي ةعنملاو ةوقلا يف ممألا رئاس نع هب نولضفي ام

 لكو تاقولخملا عاونأ نم عون لك لامعأ تناك املو» ...

 هتصخ ةيمومع ةيعيبط سيماونل ةداقنم عونلا كلذ درف ءاضعأ نم وضع

 لالتخا نودب سيماونلا هذه ةفلاخم نكميال ناك ةيشلإلا ةمكحلا هب

 ملاعلا اهب تصخ يتلا ةيعيبطلا سيماونلا هذهو «صاخلاو ماعلا ماظنلل
 ىراجتي ال نأ ناسنإلل يغبنيف . . .هريغو ناسنإلل ةماع ةيلإلا ةردقلا

 اهنع ةجتانلا تاببسملا نأ ثيح ءاهدودح ىدعتيو بابسألا هذه ىلع
 بابسألا هذه ىلع هلامعأ قبطي نأ ناسنإلا ىلعف . . .ةققحم ةمظتنم
 هذه قلاخ ةفلاخمل ًايهإ ًاباقع بقوع إو اهب كسمتيو اهركذ مدقت ىلا

 مكح اهنع جرخيال ةيعيبطلا سيماونلا هذه بلغأو ...بابسألا

 ناسنإلا عم ىلاعتو هناحبس هللا اهقلخ ةيرطف يهف «ةيعرشلا ماكحألا

 هلاونم ىلع تجسن هل بلاق اهنأكف .دوجولا يف هل ةمزالم اهلعجو
 نودب يلِإ ماهلإب هداؤف حول يف ترطس يه امنأكو هلاثم ىلع تعبطو
 اهيتأي ال يتلا بتكلابو ةطساولاب ءايبنألا عئارش اهدعب تءاج ؛ةطساو

 عئارشلا عيرشت ىلع ةقباس يهف ءاهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطابلا
 ءامكحلا نيناوق تسسأت ةرتفلا نامزأ يف اهيلعو .للملاو ممألا دنع

 نافرإ



 ةنمزألا يف شاعملا قرط ىلإ داشرإلا اهبنم لصحو لودلا ءامدقو لوألا

 دنعةيسنأتلا تايعمجلا ماظتنا نم عون ىلإ لصوتلا اهنم رهظ امك ةيلاخلا
 ىلاعت هللا فطل نم كلذ ناكو .نانويلاو سرافو قارعلاو رصم ءامدق

 نوئنقي مهيف ءامكح روهظب مهشاعمل مهاده ثيح يرشبلا عونلاب
 سفنلاو لاملا ظفحل ةيرورصضفلا اميسال ةيندملا نيناوقلا

 ,30(2(. 5 .لسنلاو

 :(ةطرشلا» ىسنرفلا روتسدلا ىلع ًاينثم رخآ فلؤم يف لوقيو

 ىنعمو .. .لدعلا باب نم اهتأ لوقعلا ووذ ركني ال رومأ هيف
 لجسلا ىلع تقلطأف اهيف حموست مث ءهقرو ةينيتاللا ةغللا يف ةطرشلا

 سيل هيفام بلاغ ناك نإو كل هركذنلف ؛ةديقملا ماكحألا هيف بوتكملا
 فرعتل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس يف الو ىلاعت هللا باتك يف
 كلامملا ريمعت بابسأ نم فاصنإلاو لدعلا نأب موقع مكح دق فيك

 مهدالب ترمع كلذل ءاياعرلاو ماكحلا تداقنا فيكو «دابعلا ةحارو

 نم اهيف عمست الف ,مهبولق تحاتراو مهانب مكارتو مهفراصم ترثكو
 .,25©2(نارمعلا ساسأ لدعلاو ادبأ اًلظ وكشي

 نم تالفغلا يوذ ريذحت» بوجوب هل رصاعم رخآ خيش لوقيو
 ريغلا ةريس نم دمحي امنع ضارعالا يف ميهيدامت نع نيملسملا ماوع

 ريغ هيلعام عيمج نأ نم مهلوقع يف شقتنا ام درجمب انعرشل ةقفاوملا

 نأ بجي كلذ يف مهفيلأتو رجهب نأ يغبني بيتارتلاو ريسلا نم ملسملا

 .«ركذت الو ذبنت

 روتسدلاك مكحلا يف ةيبرغلا قئارطلا سابتقا كلذب ينعي وهو
 :ةيبوروالا كلامملا نع لوقي ذإ خلا . . .ةيباينلا سلاجملاو نودملا

 .15-58 :نيمألا دشرملا : يواطهظلا ةعاقر (15)

 ١4٠. :ريربألا صيلخت 17

 كيت



 تاعانصلاو مولعلا يف مدقتلاو تاياغلا كلت اوغلب امنإو»

 . .ةروثلا قرط ليهستو ىسايسلا لدعلا ىلع ةسسؤملا تاميظنتلاب
 دقو ؛مهادلب يف ةعيبط اراص ناذللا لدعلاو نمألا هلك كلذ كالمو
 بيتارتلاو ريبدتلا نسحو لدعلا نأ هدالب يف (اذك) هللا ةداع ترج

 ًاديؤم لوقيو .«تارمثلاو سفنألاو لاومألا ومن بابسأ نم ةظوفحملا
 :ًادهشتسمو

 ندسمتلا نأ) هانعمام ابوروأ نايعأ ضعب نم تعمس»

 ةوق هتاصأتسا الإ ءيش هضراعي الف ضرألا يف هليس قفدت يوابروالا

 الإ رايتلا كلذ نم ابوروأل ةرواجملا كلامملا ىلع ىشخيف ؛عباتتملا هرايت

 نم مهتاجن نكميف ةيويندلا تاميظنتلا يف هارجم اورجو هوذخأ اذإ
 , "4(قرغلا

 لوقي وهف يناغفألاب روهشملا يدابأ دسألا نيدلا لامج امأ
 : ةحارصب

 نوناقلا يه بعشلاةدارإو مكحلاو ةوقلا ردصم يه ةمألا نإ»

 هل ًامداخ نوكي نأ مكاح لك ىلع بجي يذلا نوناقلاو بعشلل عبتملا

 ,0*0يانيمأو

 يف حجنتال ىروشلا نأ ىلع انتلد براجتلا نأ ليق نئلو»

 دارفنالاو ةرثألا وبحم معزي امك ءالقع ريغ نييقرشلا نأ وأ قرشلا

 ىوعدلا هذه دري قلخلا يف يبرغلا عم يقرشلا داحتا نأ انلق .طلستلاب

 نوححصي اوذخأو ىروشلاب لمعلا ىلع نويبرغلا راث امثإو .ةلطابلا

 .155 فه 45٠ :كلامملا لاوحأ ةفرعم يف كلاسملا موقا :يسنوتلا نيدلاريخ (18)

 1١ :ةظفاوحلا ىلع :ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيركفلا تاهاجتالا (19)
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 ىتح ةقداص مئازع نع لدجلا نولدابتيو ءاطخألا نوعجاريو طيلاغألا

 .2؟”0(تايعقاولا روصب مهمامأ بلاطملا تروصتو تاكلملا تبرت

 ركفلل مهلبقتو برغلاب نيملسملا رثأت ىلع ةلدألا حضوأ نمو

  ةلزاحم نم هتذمالتو روكذملا نيدلا لامج مالك يف هارن ام ليخدلا

 بهاذملاو مالسإلا نيب بيرقتلل يمالسإلا خيراتلا ف ىلوألا اهلعل

 : ةيكارتشإلا نع لوقي وهف «ةيعضولا ةيرشبلا
 دب الف مويلا اهؤارصن لق نإو . . . ةيكارتشإلا ىوعد اذكهو»

 هنأ ناسنإلا فرعيو حيحصلا ملعلا هيف معي موي ملاعلا يف دوست نأ
 عفنألاب نوكي امنأ لضافتلا نإو ةدحاو ةمسن وأ دحاو نيط نم هاخخأو

 ىهف مالسإلا يف ةيكا رتشإإلا امأ» لوقيو .«عومجملل ىعسملا نم

 لهأ اوناك ذنم .هلهأ قلخ يف ةقصتلم يمالسإلا نيدلا عم ةمحتلم

 مه مالسإلاب نيدتلا دعب ةيكارتشإلاب لمع نم لوأو «ةيلهاجو ةوادب

 ةيكارتشالاب لمعلا ىلع نيضرحملا مظعأو «ةباحصلا نم ءافلخلا رباكأ

 هدبع دمحم خيشلا هذيملت امأ . "3ًاضيأ ةباحصلا رباكأ نم كلذك

 ةثيدحلا ةليسولا يه اهنأ ًادقتعم ةيباينلا ةيروهمجلا ةمظنألا نسحتتسيف

 :لوقي «ةيمالسإلا ىروشلل

 جاتحي دق نكلو ىروشلا ىلع اهتحص ىلع فقوتت ال ةعيابملاو»
 نكمأ اذإف ةمألا هاضرت دحاو ىلع ةملكلا عمج لجأل ىروشلا ىلإ اهيف

 باختنإلاب كلذ اولعج نأك دقعلاو لحلا لهأ نيب رواشت ريغب كلذ

 لصح اهانعم يف وه امو ةيروهمجلا ةموكحلا يف نآلا فورعملا

 . 2" 9(دوصقملا

 1١4. :قياسلا ردصملا (0)

 314١-2145 :قباسلا ردصملا (50)

 .لات لصف يف هنع ثيدحلا يقأيس رخآ رود خيشللو 27١/4 :رانملا ريسفت (77)

 كرا



 ةمألا راهبنا نايب وه دحاو ضرغل َّلإ لاوقألا هذه درونال نحنو

 ' لدت ًايّقلت هنع يقلتلل يتاذلا اهدادعتساو همظنو برغلاب ةيمالسإلا
 ناك اذإو .رايتخا الو زييمت هيف نوكي نل هنأ اهريغو دهاوشلا هذه

 اوأيهو ءمهتمأ يف ةينيداللا مظنلا غيوستب اوعوطت مهاثمأو ءالؤه
 لباق رمأ وهو  ةيتاذ ةيسفن عفاودب نيعفدنم اهلبقتل ةيمالسإلا ةيسفنلا

 ىوقلا مهت جذختا ءاحرص نوضرغم سانأ مهدعب ءاج دقف ل لادجلل

 يداملا ايكلا مدهل لواعمو اهتاططخمل عباصأ مالسإلا ىلع ةرماتملا

 هلوصف ىلإ مهنع ثيدحلا لجؤن ءالؤهو ةيمالسإلا ةمألل يونعملاو

 ةمألا نأ ىه ءالؤهو . .كتلوأ نيب ةكرتشملا ةلالدلا نأ

 برحلاو يركفلا وزغلا نع ًارخآو ًالوأ ةلوؤسملا يه اهسفن ةيمالسإلا
 ىدحإ ةيناملعلا ىواعد تناك يتلاو مالسإلا ىلع ةسرشلا ةيسفنلا

 ْ . اهعئالط

 اع ةسانملا
 نروح  ةبسام

 نكفف



 يبيلصلا يدوهيلا طيطختلا  ًايناث

 كلذ اهتيدبأو اهتسارش يف لثامت ةوادع تاوادعلا خيرات يف سيل

 . ةيمالسإإلا ةمآلا ىراصنلاو دوهيلا فئاوط هب هجاوت يذلا عونلا

 ًافالخ اهعوضوم سيل ةقيمعلا ةلغلغتملا تاوادعلا هذه نإ
 تسيل راصتخاب اهنأ يأ ةيداصتقا عماطم الو ًايسايس ًاعازن الو ًايبهذم

 .هراثآ ثاثتجاو هتيوست نكمي ام

 هنأ نم«بجو مهنمو نوقرشتسملا هلوقيام اهليلعت يف حلفي الو
 كباشتت تأدب نأ (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةايح يف لبق ثدح»

 ماعلا لظ اذهلو ءمويلا ىتح كلذك تلظو نييحيسملاو نيملسملا فويس
 ةجيتن بورحلا هذه نأل ,«'دلألا مالسإلا ودع يبوروالا يحيسملا
 فرع مكو ؟اللصأ بورحلا هذه بوشنل يعادلا ايف ّلإو ًاببس تسيلو
 نم دعبأ ةيضقلا نإ .«تاقالعو تاقادص اهتبقعأ بورح نم خرا

 نمو ةفارخو نيقي «مالظو رون «لطابو قح ةيضق اهنإ .قمعأو كلذ
 . ليحتسم ءاقللا ناكو ةديعب ةقشلا تناك انه

 بورحلا هتدأ يذلا رودلا نع ثدحتن نأ انيلع الف اذهل انكاردإ عمو

 ةوادعلل ًارهظم اهرابتعاب هثحبن نأ مهملا .نأشلا اذه يف ةيبيلصلا

 .ا1م-131 :مالسإلا ةهجو (0)

 كدليل



 ةصاخ ايوروأ نيبو ةيمالسإلا دالبلا نيب ةقالعلا نإ .اهيف ةلعال

 . ةيبيلصلا بورحلا ريغب سردت نأ نكمي ال  ةيناملعلا دهم اهتفصب

 ًارهظم ةخسارلا ةيدبألا ةوادعلا كلت ىلع تفضأ بورحلا هذهف
 اهجئاتنو اهراثآ تفلتخا كلذبو «ةرياغم ًاحور اهيف تكذأو ًاديدج
 . طق ءىنفطنت مل يتلا ىرخألا ةقباسلا بورحلا نع

 اهنيوكتو ابوروأ دوجوب قلعتي يسفن ببس رمألا كلذلو
 بورحلا نأ وهو .ةماع ةفصب يراضحلاو يعامتجإلاو يسايسلا
 هيف تناك يذلا دهعلا يف ةبوروأ ةلوفط ءانثأ يف تثدح» ةيبيلصلا
 روط يف لازتال تناكو اهسفن ضرعت تذخأ دق ةيفاقثلا صئاصخلا

 يتلا ةفينعلا ا تارثؤلا نأ انربتعا اذإ ءدارفآلاك بوعشلاو .اهلكشت
 دم وأأ هاظ ةرمتسم لظت ةلوفطلا لئاو وأ ىف ثدحت

 ١ 2 ولا هدو

 براجتلل 0 ل ةروفح تارثؤملا كلت لطتو

 هماستا نم رثكأ ريكفتلاب مستملاو ةايحلا نم رخآتملا رودلا 2 ةيلقعلا

 .ًامامت اهراثآ لوزت نأ ردني مث «ةيوعصب لإ اهوحمت نأ ةفطاعلاب

 قمعأ نم ًارثأ تثدحأ اهنإف ةيبيلصلا بورحلا نأش ناك اذكهو»
 ةماعلا ةيلهاجلا ةيمحلا نأو ءيبوروألا بعشلا ةيسفن يف اهاقبأو راثآلا

 هتربخ ءيشب نراقت نأ نكميال اهنمز يف بورحلا كلت اهتراثأ يتلا

 اهلك ةراقلا تحاتجا دقل دعب نم اهل قفتا الو .لبق نم ةبوروأ
 دودحلا ىطخت ًاناوفنع  لقألا ىلع ةدم يف تناك ؛ةوشنلا نم ةجوم
 يف قفتا دقلو «تاقبطلا نيب يتلاو بوعشلا نيب يتلاو نادلبلا نيب يتلا
 اهسفن ق تكردأ ةبوروأ نأ خيراتلا يف ىلوألا ةرمللو .نيحلا كلذ

 ريغ نم لوقن نأ اننكميو يمالسإلا ملاعلا هجو يف ةدحو اهنكلو ,ةدحو

 . .ةيبيلصلا بورحلا حور نم تدلو ابوروأ نأ ةغلابملا يف لغون نأ
 عيمج هيلِإ ى وعست ًادحاو ًافده تحبصأو «ةيبرغلا ةيندملا» ةركف تدلو

 كرا



 ةوادع ةيبرغلا ةيندملا كلت تناكو «ءءاوسلا ىلع ةيبوروألا بوعشلا

 .9©2,ةديدجلا ةدالولا هذه يف ًاباَرُع تفقو مالسإلل

 لوح تالؤاستلا لك ىلع يضقي يعاولا قيمعلا ليلحتلا اذه
 يتلا تاهبشلا فيز يغليو نيملسملاو ابوروأ نيب ةوادعلا ةيرارمتسا

 بورحلا نأ وأ «ةينيد ريغ عفاود نم قلطنت ابوروأ ةوادع نأ لوقت

 . !ةيداصتقا ًابرح تناك اهسفن ةيبيلصلا

 سلدنألا يف يمالسإلا دوجولا ةيفصت ةيبيلصلا بورحلا الت دقل

 يديأ يف ةينيطنطسقلا طوقس ناك مث خيراتلا يف امل ريظنال ةفصب

 «سلدنألا يف اهراصتنا ةوالح ابوروأ نع بهذأ ًابيهر ًاثداح نيملسملا
 نيفشتكملا تايارب ةيفختم ةيبيلصلا بورحلا عئالط تءاج اهدعبو

 يتلا نويلبان عفادم يف ةنماك ةيبيلصلا حورلا تءاج مث «نييفارغمجلا

 ةفأش لاصئتسال ةثيدحلا ابوروأ نم ةمخض ةلواحم لوأ ىلع انعضت

 يبنللا لارئجلا نأ قحلاو «هئانبأ يف ةينيداللا روذج رذبو مالسإلا

 ةيملاعلا برحلا يف ةنوتيزلا لبج ىلع فقو نيح ةحارص رثكأ نكي م
 يخيراتلا عقاولا نإ امك «ةيبيلصلا بورحلا تهتنا نآلا» :ًالئاق ىلوألا

 وه نيلفغتسملا ضعب عدخ يذلا نأو يهتنت نل برحلا هذه نأ دكؤي

 .اهرهاظمو اوصف فالتخا

 :لئاق كلذ ررقي «ور لوب ناج» وه اهو

 تأدب ىلوألا ةيبيلص تالمح نامث نع ثدحتن نأ اندتعا دقل»

 ودبي ال ميسقتلا اذه نأ ريغ ١77١ تهتنا ةريخألاو م45١1 اهنم

 نيعب انذخأ اذإ ددعلا اذه ديزن نأ اننكميو «عقاولا عم ًاريثك ًابواجتم
 (. . .قرشلا ىلإ تهجو يتلا تاعفدلا عيمج رابتعإلا

 ليكو هب دصقي يسنك ريبعت بارعلاو .85--88 :دسأ دمحم .قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا (؟)

 .(ةيشاحلا) دمعملا لفطلا
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 قرشلا ءىطاوش ىلإ نييبوروألا نيبال فذُق دقف ...»
 ناك كلذ ىلإ لوصولا لجأ نمو ةيقرشلا تادقتعملا رييغت مهتمهمو
 !«قرشلا اذه اوبرخي نأ مهيلع

 ةعيبطب يه يتلا «ةيقرشلا تادقتعملا رييغت» وه فدهلا نإ معن

 اهلك يه تالمحلا نإف ققحتي مل فدحلا اذه ماد امف .مالسإلا لاحلا
 . ةيبيلص اهلك تاوادعلاو ةيبيلص

 الإ ةينامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا نكي مل» ًالئاق (ور) كلذ دكؤي
 لودلا ىلع نويبوروألا هنشي يذلا ماعلا موجحلا رهاظم نم ًارهظم
 ضيبألا لجرلا لمع ايقيرفأ بلق ىلإ نيبلفلا رزج نمو «ةيمالسإلا
 دوجولا يف هميهافم هيلع ضرفو ملسملا لجرلا ىلع هترطيس طسب ىلع
 .هكيتكتو هتاططخمو هريكفتو هتشيعم قرطو

 :ور لوقيو
 «انرق رشع ةثالث تماد ةيحيسملاو مالسإلا نيب برحلا ناو

 درط» يه اهنم ةعبارلا ةلحرملا العاج ةيسيئر لحارم عبرأ ىلإ اهمسقو
 ىطسولا ايسآ يف مالسإلا ةوق ىلع ءاضقلاو مهتاكلتمم نم كارتألا

 . 29(مالسإلا رايد نم ربكألا مسقلا ىلع ةيامحلا وأ رامعتسالا ضرفو

 وه دنهلا يف زيلجنإلا هب ماق لمع لوأو كلذك رمألا نوكي ال ملو

 وه رصم يف نويلبان هب ماق لمع لوأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاغلإ
 هب ماق لمع لوأو ءاهلحم يسنرفلا نوناقلا لالحإو ةعيرشلا ليطعت
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاغلإ وه ايكرت يف يبيلصلا يدوهيلا ططخملا بانذأ

 ١ !!ةينيدال ةلود ايكرت نالعإ مث

 ,الح اس 54 ه5 4# 49 4١ :برغلا يف مالسإلا (

 كرف



 يبرغلا ماعلا ىلع اهتصوشنأ ةميلاعلا ةيدوهيلا تمكحأ نأ لنمو

 ًادحاو ًاراسم ةوادعلا تذختا ةيطوبطخألا اهكابش ف ًاريسأ هتعقوأو

 تكباشت دقف .ةيدوهيلا ىعفألا هسهجوتو ةيبيلصلا حورلا هزفحت

 نع يلختلل ًادعتسم يبيلصلا برغلا ناكو نيفرطلا حلاصم تلخادتو
 ةيدوملتلا ططخلا تناك نيح يف 2 هتوادع الإ ةوادعو دقح لك

  هسأر تبكرو هاوق تلش ن س يبيلصلا ملاعلا ريخعست 3

 يكريمألا سيئرلل لوألا راشتسملا ريرقتب ىفنكت كلذ 55

 طغضلل اكريمأ ءاسؤر عوضخ مولعمو م4 ةنس نوسنوج

 ةطخلا نع ةماع ةحمل .هيلإ انرشأ ام ىلإ ةفاضإلاب انيطعي وهو .يدوهيلا

 .ةلمجملا اهراثآو يمالسإلا ملاعلا يف ةيناملعلا

 :ريرقتلا لوقي
 برعلاو ليئارسا نيب تافالخلا كلت نأ كردن نأ بجي ...»

 .«تاراضح نيب موقت لب بوعش وأ لود نيب موقت ال

 ىلع ًامدتحم مالسإلاو ةيحيسملا نيب (عارصلا) راوحلا ناك دقل»

 فصنو نرق ذنمو !ىرخأب وأ ةروصب ىطسولا نورقلا ذنم ماودلا
 ةيمالسإلا ةراضحلا تعضخ يأ برغلا ةرطيسل مالسإلا عض .

 هذه تكرتو ! يحيسملا ثارتلل يمالسإلا ثارتلاو «ةيبرغلا ةراضحلل

 ءاهتنا دعب ىتح ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةديعبلا اهراثآ ةرطيسلا

 تالضعم هجاوي يبرعلا نطاوملا تلعج ثيحب .ةيسايسلا ' اهاكشأ

 «ملعلاو داصتقالاو عامتجالاو ةسايسلا ف ةريطخو ةلئاه تالكشمو

 ىلع ةيجراخلاو ةيلخادلا هتاقالع يف اهعم لعافتي فيك يرديال

 .«ءاوسلا

 عطتسي مل هنكل ةيسايسلا برغلا ةرطيس نم ًاقح ررحت دقل»

 فض



 قوستو عنصت ةيلورتبلا هتورث نإ !ةيراضحلا برغلا ةرطيس نم ررحتلا

 ةيبرعلا شويحلا نإ «ةيبرغلا ةلآلاو ةيبرغلا بيلاسألاو ةيبرغلا لوقعلاب

 ةزبلا يدترتو «يبرغلا حالسلا لمعتست يموقلا هرورغ ردصم يه يتلا

 ىلع هتروث نإ ىتح «ةيبرغلا ىقيسوملا ماغنأ ىلع ريست لب ةيبرغلا
 نم اهملعت يلا ميهافملاو ميقلاو ءىداسملا نم ةدمتسم برغلا

 نيفقثملا ىلإ ىزعت هثارتو هتراضحو هخيراتب هتفرعم نا ىتح .برغلا

 .«نيبرغلا

 ميدقلا ودعلا يهو قرشلا يف ةيبرغلا ةراضحلا ةبلغ نإ»

 ةناهملو ةعضلاب روعشلا ملسملا ي يبرعلا تثروأ دق ةيمالسإلا ةراضحلل

 سفن يق اهمرتحيو اهتقمي يتلا ةراضحلا كلت نايغط مامأ راغصلاو

 .(«(تفولا

 ريوطت ناريإو ايكرتك ةيقرشلا لودلا ضعب تعاطتسا دقل»

 ةسايسلا نكل «ةيموقلا اهحلاصم ساسأ ىلع ةيبرغلا لودلاب اهتقالع

 ةيمالسإلا ةيروطاربمالا ماهوأو داحيأو مالحأ ىلع شيعت لازتام ةيبرغلا

 امهدحأ يداعي نيضقانتم نيضراعتم نيمسق ىلإ ملاعلا مسقت تناك يتلا

 ةيروطاربمإلا يأ «مالسإلا راد» امه رشلا هل رمضيو رخآلا

 ساسأ ىلع ةيروطاربمإلا كلت ءادعأ يأ «برحلا راد»و «ةيمالسإلا

 , (©(مةدحاو ةلم رفكلا» ثيدحلا

 ةيبيلصلا نيب كرتشملا دحوملا لمعلا ةطخ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 فقوملا دعب نيفرطلا الك ىلع ًاكرتشم ًابجاوو ًامازل تحبصأ ةيدوهيلاو
 ذإ «لزتره هللا همحر  ديمحلا دبع ناطلسلا هب هجاو يذلا بلصلا

 ةحلصمل يرورض ةيمالسإلا ةفالخلا ىلع ءاضقلا نأ اهدعب نيعت

 ةقرعمل يرورضلا نمو .144 184 ؛فاوصلا .مالسإلا ةكرعم نع (4)

 .دناليوكل «ممألا ةبعلو باتك ىلع عالطالا ثيبخلا

 ليفي



 ةصرفلا نيحتت ةيرامعتسإلا مهود تناك نيذلا ىراصنلا :نيقيرفلا

 عم مهلشف نأ اونقيأ نيذلا دوهيلاو «ةيبيلصلا بورحلا رأثب ذخألل

 مييرآمل هريخستو يبيلصلا ملاعلا ىلع زيكرتلا بجوتسي ناطلسلا

 يذلا ينوكسملا عمجملا رارق دعب دحوتلا ةورذ ةطخلا تغلبو .ةيدوملتلا

 فديه ناك يذلاو مالسلا هيلع حيسملا مد نم دوهيلا ةئربت ىلع صني

 ةيدوهب ةلتك داجيإ يلاتلابو دوهيلل يحيسم يئادع رثأ لك وحم ىلإ
 ملو ريغتت مل ةوادعلا تناك اذإو .«©*”مالسإلا ةهباجمل ةدحاو ةينارصن
 !ًاريثك تريغت ةطخلا نإف لدبتت

 شابوألا نم تاعومجم اهماوق ناك يتلا ةيبيلصلا بورحلا

 يمالسإلا نايكلا ريمدت اهفدهو ةتحب ةيركسع اهتطخ تناك جمه لاو

 . ةوقلاب
 فده ىلع موقت اهتطخ تناك ةيرامعتسالا ةيبيلصلا بورحلاو

 ًارشابم ًالالتحا هيضارأ لالتحا ةطساوب نكلو مالسإلا ىلع ءاضقلا

 عضي ةيبيلصلا بورحلا ةيلقعب ركفي ناك يذلا «نوميك» قرشتسملاو

 :اهيف لوقي مالسإلا ريمدتل ةطخ يبرغلا ملاعلل

 نيقابلا ىلع مكحلاو نيملسملا سمخ ةدابإ بجاولا نم نأ دقتعأ»

 فحتم يف هتثجو دمحم ربق عضوو ةبعكلا ريمدتو ةقاشلا لاغشألاب

 , 9(رفوللا

 دالب نع ةكم ةيندمو نآرقلا ىراوت ىتم» لوقي فاركلاب رشبملاو

 يتلا ةراضحلا ليبس يف جردتي يبرعلا ىرن نأ ذئنيح اننكمي برعلا
 . 9«هباتكو دمحم الإ اهنع هدعبي مل

 .يلازغلا دمحم ءرورغلا داصح :داقحالا هذه يهتنت ىتم :لصف رظنا ()

 . 15 : نولوقي برغلا ةداق :ملاعلا لالج 4(

 .1/ :يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا 49

 كرد



 دوجولا ءاهنإ نم هتلالد دمتسي يربربلا ريكفتلا اذه لعلو

 .قرشملا يف كلذ رركتي نأ يف عمطيو سلدنألا يف يمالسإلا

 ةقحالتملا ةيركسعلا مئازهلاب ظعتإ يكذ ريكفت كانه ناك نكلو

 نيملسملا ةيالصل ميظعلا رسلا نع بقنو «برغلا بم يم يتلا

 ءيش الو هسفن مالسإلا هنإ لاعف رسلا دجوو ةئحافملا مهتاضافتنإو

 .ةأوس

 لع موقت تال ةطخ 'ةجيخلا هله ىلع ءانب ةليبسا هتلمخ عضوو

 مالسإلا ةدابإ ىلع موقت اغإو مهيضارأ لالتحا لع الو نيملسملا ةدابإ

 هلزعو هترئاد صيلقت وأ «مهرئامضو هئانبأ سوفن نم هعالتقاو هسفن

 . ةايحلا عقاو نع

 ةديقعلا لإ 7-5 ىلإ ثنيملسملا بنواحعا 2 عءارصلا ل ذام
 00 اضع اسم 0 كو 0 دا ع

 يسيئرلا اهناديم دعي مل : ةكرعملا بناوجو حمالم تريغت اهتاذ ةيمالسإلا

 مو ركفلا لب فيسلا ةديحولا اهتليسو دعت مو ةغمدألا هنكلو ضرألا

 ةجردلاب جهانملاو تاسسؤملا اهنكلو قرفلاو ليطاسألا اهشويج دعت
 .ىلوألا

 ركذ نع ديدشلا متكتلا وه برحلا هذه تاطايتحا ربكأو

 نم تءاشام ةكرعملا ذختتلو «نيملسملا ةوادعب حيرصتلا وأ مالسإلا

 «برغلاو قرشلا نيب ةكرعم اهنأب فصوتل .كلذ دعب تاراعشو ءايسأ
 ادع ءيش .يأب تعنتلو «ةيموقلا حلاصملا نيب وأ راسيلاو نيميلا نيب وأ

 .ةيداهجلا ةيمحلا ةراثتساب ريدج فصولا اذه نأل «ةينيد» اهنأب اهفصو

 .ديدج نم نيطح ةاسأم راركتو اهتمرب ةطخلا لشف ينعت اهتراثتساو

 وه ةطخلا هذه ىلإ يبيلصلا يبرغلا ماعلا راظنأ تفل نم لوأو

 مزه يذلا ةيناثلا ةيبيلصلا ةلمحلا دئاقو اسنرف كلم سيول سيدقلا

 هتلم ينب يصويل هدالب ىلإ داعو هسفن ىدتفا مث ةروصنملا يف رسأو
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 خرؤملا مهسأر ىلعو برغلا وخرؤم لوقي» :ةيلاغلا هتحيصنب
 ةروصنملاب هلقتعم يف هتولخ نإ : عساتلا سيول قفار يذلا («ليفناوج»

 برغلاب ردجأ ناك يتلا ةسايسلا يف قمعب ركفيل ةئداه ةصرف هل تحاتأ

 .«نيملسملا برعلا ءازإ اهعبتي نأ

 ؟ردقو ركف نأ دعب سيول ىأترا اذامف

 وحنلا ىلع اهسسأو اهتاهاجتاو ةديدجلا هتسايس ملاعم تناك دقل

 : يلاتلا

 ةيبيلص تالمح ىلإ ةيركسعلا ةيبيلصلا تالمحلا ليوحت  ًالوأ
 عون ثيح نم الإ نيتلمحلا نيب قرفال ضرغلا تاذ فدهتست ةيملس
 . . . ةكرعملا يف مدختسي يذلا حالسلا

 ميلاعت ةبراحمل ةيملس ةكرعم يف نييبرغلا نيرشبملا دينجت  ًايناث
 نيرشبملا ءالؤه رابتعاو ًايونعم هيلع ءاضقلا مث هراشتنا فقوو مالسإلا

 .برغلل ًادونج كراعملا كلت يف

 ةسايس ذيفنت يف قرشلا يبحيسم مادختسا ىلع لمعلا  ًاثلاث
 .برغلا

 يبرعلا قرشلا بلق يف برغلل ةدعاق ءاشنإ ىلع لمعلا  ًاعبار
 ةيسايسلا هتوعدلو ةيبرحلا هتاوقل ًازكرمو هل زاكترا ةطقن برغلا اهذختي

 تحيتأ املك هيلع بوثولاو مالسإلا راصح نكمي اهنمو «ةينيدلاو
 . هتمجاهأ ةصرفلا

 ةدتمملا يضارألا ةدعاقلا هذه ءاشنإل عساتلا سيول نيع دقو»

 نيطسلف لمشتو ةيردنكسإلا ىتح ةزغ نم ضييألا رحبلا لحاس ىلع

 ,(©؛. . .نانبل مث ةسدقملا دالبلاو ندرألاو

 ىلا 505 297014 :يلازغلا دمحم ءفحصملا ةكرعم نع (8)

 كفا



 بقع ردصأ يذلا «نويلبان» هديفح ةحيصنلا هذه ردق دقو

 : هيف لاقو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسبب هحتتفا ًانايب رصمل هلالتحا

 ةطلام ناسرفو ابابلا اورهق دق يبنلا راصنأ نييسنرفلا نإ»
 .«نوملسم ًاقح اننا انلق ذإ نويرصملا انقدصيلف

 لسوتأ نأ لقألا ىلع يل اوحمساف يئارآ ىلع اوقفاوت مل اذإ»

 ًايقيقح السم يب اوفرتعت نأ ينمهي الو مالسإلل ًاقيدصو ًايماح لإ

 .«7«ريغتي نل هللا ديبع وحن يروعشف ًاتاتب يدوجو اوركنت وأ

 رض و ةمامعلا يدتري ناكو ةمسإب ريبك عماج دييشت لواح لب

 .خلا . . .دلوملا تالافتحا
 يفختل تناك اف هدالب نم اهلجأل مدق يتلا ةيقيقحلا هلامعأ امأ

 اهئادزو سيئر فقو امدنع اينطيرب هتعو هسفن سردلاو «٠ «ريصب ىلع

 :لاقف يمالسإلا ىلاعلا يف فاي ربلا

 عيطتست نلف نيملسملا يديأ نيب ًادوجوم نآرقلا اذه ماد ام

 , 2" 0(نامأ يف اهسفن يه نوكت نأ الو قرشلا ىلع ةرطيسلا ةبوروأ

 ةيمالسإلا ةمألا جارخنإل تاططخملا تأدب ركاملا قلطنملا اذه نم

 ىلع بج لوقي (ى  اهلمحو اهدوجو تاموقم نم اهتيرعتو اهنيد نم

 : يه ىربك ةحنجأ ةثالث يف وزغلا شويج تمظتناو ةيناملعلا

 .رشابملا لالتحالا ىوق ١

 . نوقرشتسملا  ؟

 !(نومسي امك) نورشبملا ' *

 7١ 5١ :ملسملا نويلبان ءديحولا لج دمحأ (9)

 .78 :نولوقي برغلا ةداق :ملاعلا لالج )٠١(

 كفي



 ةيدوهيلا فئاوطلا :وه ًاعبار ًاحانج فيضن نا بجيو ل 4
 . يمالسإلا ملاعلا يف ةينطابلاو ةينارصنلاو

 :رشابلا لالتحالا ىوق - ١

 »وقت يمالسإلا ملاعلا ىلإ يركسعلا لالتحالا شويج تمدق

 م مي ست متت يه ةيلصلا ةمبا العا هغ تاع

 ةمهم نم مظعأ ةمهم امل نأ ًافلس فرعت يهو ثبخلاو ءاهدلا

 ةطنخلا ذيفنت ف ةقدلا ىلع ففقوتي ةمهم لا هذه حاجن نأو ءاهدادجأ

 . ةديدحلا

 براحت نأ تعاطتسا امدنع ةطخلا تارمث ىلوأ تفطق دقو
 ىتح يبنللا باكر يف اوراس نيملسم سانأب ةينامثعلا ةلودلا شويج
 . سدقلا حتف

 نولفغم اهماوق نوكي خيراتلا يف ةيبيلص برح لوأ يهو
 تعغزوت «وكيب سكياس)» ةيقافتإ ىضتقمبو ! مالسإلا ىلإ نوبستنم

 تأدتباو ةليلق ءزجأ ادع 0 ماعلا دد ددجلا ٍنيميلصلا ركاسع

 يدهملا ةكرحك ةيداهجلا ةيمالسإلا تاكرحلا ىلع ءاضقلا ١
 ميركلا دبعو يرئازجلا رداقلا دبعوةيبيل يف راتخملارمعو *0نادوسلا يف
 رصم يف امأ .دنهلا يف ديهشلا ليعامسأو ىصقألا برغملا يف يباطخلا
 نع تاططخملا تزجع نأ دعب انبلا نسح ديهشلا مامإلا مدعأ دقف
 . ةرشابم ريغو ةرشابم قيرطب ةكرحلا تبرض مث .هتوعد ءاوتحا

 :اهلحم ةيعضولا نيناوقلا لالحإو ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإ
 رهوج ىه مالسالا مساب زيلجنالل اهتمواقم نكلو .مالسالا نع ةفرحنم ةكرحلا هذه (#)

 ١ .بسحف انه هديرن ام وه اذهو .عارصلا

 كرب



 ردابت ىتح ةيمالسإ ضرأ ىلع اهمادقأ عضت لالتحالا شويج داكتال

 .ةغلابلا هجئاتن نوكردي مهنأل لمعلا اذهب

 ذاتسألا لوقي | .ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاغلإ هيف أدب رطق لوأو

 نوناقلا يه ةعيرشلا تناك ١941١ ةنس ىتحف .دنحلا وه يدودوملا

 طساوأ يف كلذ مت ىتح اهئاغلإ يف اوجردت زيلجنإلا نكلو اهيف ماعلا

 بقع اهيف ةعيرشلا ءاغلإ أدب ىتلا رئازجلا كلذ ىلي ىضاملا نرقلا

 ليمع) ليعامسإ لخدأ يتلا رصم مث 18٠ ةنس يسنرفلا لالتحالا
 بيصن ناك ىتح ١847 ةنس تأت ملو اهيف يسنرفلا نوناقلا (اسنرف

 .ًاليلق الإ ةيصخشلا لاوحألا زواجتي ال ةعيرشلا

 لخدتيل 184 "٠ ةنس مهنوناق نويسنرفلا لخدأ ثيح سنوت مث

 ًانوناق برغملا يف اوعضو ١9411 ةنس قو ةيصخشلا لاوحألا ِق قح

 (37سنوت يف امل ًالئامم ًايندم

 اهتيعبت ببسب كلذ يف ترخأت دقف ماشلاو قارعلا دالب امأ

 غلت_ ملو ةيلدعلا ماكحألا ةلجم ىلع دمتعي يذلا ينامثعلا ءاضقلل

 .اهيف نييسنرفلاو زيلجنإلا مادقأ توبثو ةفالخلا ءاغلإ دعب الإ ةعيرشلا

 كردأ :ةيمالسإلا فاقوألاو يمالسإلا ميلعتلا ىلع ءاضقلا

 اونوكي نأ وه مهنيد نع نيملسملا داعبإل ةليسو مظعأ نأ نورمعتسملا

 ناميلس رهزألا بلاط دي ىلع 209رييلك» ريصمب اوظعتاو هب ءالهج

 ةعيرشلا ءاملع اهمعزت. برغم او دنهلا يف ةمواقم نم هوقاذ اميو « يبلحلا

 ًايبجيردت ييدلا ميلعتلا صيلقتل لقتل ةركاملا تاططخملا اوعضوف . مهمالطو

 رمورك ططمم تاططخملا هذه رهشأو .هلجم ينيداللا ميلعتلا لالحإو

 يف ىطخلا ةقيقد ىدملا ةديعب ةسايس جهتنا يذلا رصم يف بولندو

 .يتربجلا خيرات يف ةثداحلا ليصفت رظناو نويلبان لالتحا مايأرصمل يسنرفلا يركسعلا مكاحلا (17)

 ةرعوب



 ًاثيبخ ًاجذومت عضوو «نآرقلا بيتاتكو هدهاعمو رهزألا ىلع ءاضقلا
 ىلع لدأ الو يميلعتلا جهنملا لالخ هخيرات هيوشتو مالسإلا ىلع سدلل

 ةيبرعلا لودلاو رصم يف مويلا ىلإ اهراثأ ءاقب نم ةطخلا هذه حاجن
 , 2329 (ةماع

 ىلإ ءاملعلا تلوح ةلئامم ةطخ (كوك) رتسملا عضو قارعلا يفو
 ىضق ًايجبنمو ًايرادإ فاقوألا ميظنت ةجحبو. فاقوألا ةيريدمب نيفظوم

 تلفقأ لب فاقوألا لاومأ ىلع شيعي ناك يذلا ينيدلا ميلعتلا ىلع
 .9"2اهيف ظفحي نآرقلا ناك يتلا عماوجلا

 ىلإ اياوزلاو عماوجلا نولوحي نويسنرفلا ناك برغملا دالب يقو
 يذلا تقولا يف اهبالط درط دعب حالسلل نزاخمو لويخلل تالبطصا

 .2*ةليسو لكب معدي ينيداللا ميلعتلا هيف ناك

 يف تينب يلا تايلكلاو تاعماجلاب هتمق لمعلا اذه غلبو

 الو تناك يتلا كلت  اهريغو روهالو توريبو ةرهاقلاو لوبمالسإ
 1 . ةفرص ةينيد ال  اهنم يقبام لازي

 هذهو :اهؤايحإو ةيمالسإلا ريغ فئاوطلا مادختسإ 4
 نورمعتسملا لح ا(ئيحف :ةلالد اهقمعأو تاوطخلا ثبخأ نم ةوطخلا

 نودهميو ةيمالسإلا ريغ فئاوطلا ميظنت وأ ةتيملا دئاقعلا شبنب نوموقي

 معزلاب نيملسملا ىلع مهدقح نيريثتسم ةمهملا بصانملا يلوتل لبسلا اهل
 نوبصعتم نيملسملا نإو محل ارامعتسا ناك يمالسإلا حتنفلا نأب

 ىراصنلا معدب اسنرف تدهعت ماشلا دالب يفف . . .خلا مهدض

 تاسسؤمو تايعمج يف مهلولف تمظنو ايلعلا فئاظولا مهتملسو

 .اهدعب |يف 18+ :بطق دمحم .نوملسم نحن له باتك رظنا /(18)
 .اهدعب اف ١48 :ةيرامعتسالا تاططخملا باتك رظنأ (14)

 .44 :كشك لالج .ىيركفلا وزغلا رظنا (18)

 كي



 ًاريدم اهل تنيع  ًلثم  ةيروسلا ةعماجلا ءاشنإ دنعو ةيندمو ةيركسع
 .قيرز نيطنطسق وه اينارصن

 نأ نيقرشتسملا ةطساوب تعاطتسا دقف ةينطابلا فئاوطلا امأ

 «نييولع» ةيريصنلا نويسنرفلا ىمسو ءاهبتك رشنتو اهدئاقع ثعبت

 اولتحا ىتح شيجلاب قاحتلالا ىلع مهوضرحو مهل ءالمع مهوعنطصاو

 نأو ةملسملا ةيرثكألا يف اومكحتي نأ اوعاطتسا ًاريخأو ءايلعلا هتدايق
 . . .مهب ةصاخ ةئيدح ةيركسع ًاقرف اومظني

 مدق ىلع «بصعتلا ةيضق» اهسفن ةيضقلا تميقأ رصم ٍيفو

 ءانب نم طابقألل نكم ةيفئاطاللاو ابصعت دالللا راتس تحنو قاسو

 ةياعرب ةموكحلا يف ةيرازولا بصانملا يلوتو ةرثكب سرادملاو سئانكلا

 هموقو نواعت يذلا يطبقلا بوقعي نئاخلا ةريس ةفورعمو .زيلجنالا

 ,1!29(بوقعي لارنجلا» هوممس ىتح نييسنرفلا عم

 ةموكح ةهعارو ًافلغ رامعتسإلا جرخ ةيقيرفأ لود مظعم فو

 ./994 ىلإ اهضعب يف مالسإلا ةبسن لصت ًابوعش مكحت ةينارصن
 ةمكاح ةوق نم رامعتسالا دعب اهيف نوملسملا لوحت دقف دنحلا امأ

 لك نم نويذوبلاو خيسلاو سودنهلاو زيلجنإلا اهشبغي ةفيعض ةيلقأ ىلإ
 .بناج

 ةديقعلا مدل رامعتسإلا اهثدحأ ىتلا فئاوطلا ريغ اذهو

 رورمب هل اهتلامع حضتت يتلا ةينايداقلاو ةيئاهبلاو ةيبابلاك ةيمالسإلا
 1 , 20 مايألا

 1١7 :قباسلا ردصملا رظنا (15)

 قرفلاو ةوبنلا متخ ةديقع» :ناونعب نادمح دعس دمحأ خألا اهمدق يتلا ريتسجاملا ةلاسر رظنا (99)

 .ءاف ةفلاخمملا
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 حئاصنلا نم ناك :نيملسملا ءانبأ نم ءالمعلا عانطصإ

 :هلوق نيرشبملل رعوز سيسقلا اهمدق يتلا
 نمو مهسفنأ نم لوسر ةطساوب نوكي نأ بجي نيملسملا ريشبت»

 . "*«اهئاضعأ دحأ اهعطقي نأ بجي ةرجشلا نأل مهفوفص نيب

 عاطتساو اهعيمج ةيمالسإلا دالبلا يف ةحيصنلا هذه تذفن دقو

 نيع ىلع تبرت ةيركف تاهاجتإ اهضعبو ةيسايس بازحأ اهضعب
 لظو مالسإلا ءادعأ هالمأ امي اهناهذأ تيشحو هعمسو رامعتسالا

 . مئادلا اهساسحإ وه برغلل ةيعبتلاو صقتنلاب روعشلا عءارأ 5 هاا

 هل اياطملا لضفأ مهنا رمعتسملا ردق دارفأ ىوقلا كلت نم ريتخاو

 ليخ ىتح يح فيثكلا رابغلا مهوح راثأو ةمخض تارا مهط عنصف

 سأرلا مهل تأطأطف اهدجم ءانبو اهتضبغ حاتفم مهي ديأ ىلع نأ ةمألل

 ةديقعلا بارخو رامدلاو لذلا نم اهب اولزنا اهتم اونكمت اذإ ىتح

 . مهدايسأ دي ىلع هقذت ملام

 قباس يكرت طباض هبتك يذلا (0*1«منصلا لجرلا» باتك نإو

 يف هلاونم ىلع جسن نيعنطصملا دارفألا ءالؤه نم طقف ًادحاو انل مدقيل

 .ريثك يبرعلا انملاع

 يمالسإلا ماعلا تمكح يل ىوقلا نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو

 اهراثآو اهلامعأ دهشت «ةهوبشم ىوقو ًابازحأ تناك ب يرحل

 ليلدلا يطعي امث نورفاسلا ءادعألا هنجي ملام ةمألا ىلع تنج اهنأب

 4٠. :يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا (14)

 :ةيبرعلا ىلإ همجرت «قيقد ليلحتو يملع بولساب كروتاتا لامك ىفطصم ةايح لوانتي باتك (14)

 . نمحرلا دبع هللا دبع

 كح



 يف فالتخا عم مهيلإ لكو دق يدوهيلا ططخملا ذيفنت نأ ىلع حضاولا

 . جارخإلا يف عونتو راودألا

 ىلع فارشإلاو نيرشبملاو نيقرشتسملا تايصوت ذيفنت 5

 . مهدوهج ضرتعت دق يتلا تابقعلا ليلذتو مهماهم حاجنإ

 يمالسإلا ملاعلا لالذإ وهو رامعتسالل رهاظلا فدهلا ريغ اذه

 !نيرمعتسملا عامطأل هتاورثو هئانبأ ريخستو

 :نوقرشت للا - ؟

 وزغلا نيطايشو ةثيدحلا ةيبيلصلا تالمحلا ةغمدأ نوقرشتسملا

 ناك ةرتف يف عارصلا ةبلح يف اورهظ .يمالسالا ملاعلل يفاقثلا

 دونجو نابهرلا رابحألا كئلوأل ةحناس ةصرفلا لعج امم تاذلا

 مهداقحأ اوثفنيو ةيضاملا مهمئازل اورأثي يك نيروتوملا نييبيلصلا
 . ةئيفدلا

 هيلع يفضيو ملعلا دبعي رصع يف مهدوجو ةطخ تضتقاو

 حوسم مهلهاوك نع اوعلخي نأ ةقباسلا روصعلا يف يحولا ةسادق

 «ةفرعملا حوسمو ملعلا سابل اودتريو ناديملا حالسو رابحألاو نابهرلا

 ةكرعمل ةفلتخملا ةيفاقثلا تاسسؤملا تائمو تاطوطخملا فالآ اودنج مث

 ريرملا عارصلا نوريدي ثحبلا عماوص يف اوفكعو مالسالا لاصكتسا

 . ءاهدو ثبخب

 نم ةيقابلا ءالشألا ىلع ءاضقلا نأ مهلاب نع بيغيل ناك امو

 ةايحلا ثعبل ءيبت دق يتلا قرطلا لك دسو مخضلا يمالسالا نايكلا

 تقولا ينو ميظعلا اهثارت يف ةلثمتم اهتركاذ ةمألا بلسب الإ متت ال اهيف

 نامهذأ يف ًاقلاع لازيالام ةدابإل ةسرش ةيسفن برح نش هسفن

 كادر



 ةماتلا ةدابالا نكت مل نإو ءهتاموهفمو مالسالا دئاقع نم نيملسملا

 .تيتفتلاو ةعزعزلا نكتلف

 ماقملا يضتقي تقي يلا تارقفلا هذه ف ةيلمعلا مهدوهج صخلتتو

 : اهزاجيإ
 اولاقف .ةوبنلاو نآرقلا ةقيقحو مالسالا ةقيقح يف نما مآ

 نم ءزج وه وأ «ةينارصنلاو ةيدوهيلل فرحم ريوطت هن أ مالسالا نع

 راف نايدأب ةيبرعلا ةينثولا كاكتحإ نم دلوت ةيقرشلا نايدألا ةعومجم

 نم وه وأ (ملسو هيلع هللا ىللص) دمحم عضو نم نارقلا نإو .دنهلاو

 وأ !!ماشلا يف ةليوط ةدم هيدي ىلع دمحم ملعت يروطسن بهار ءالمإ

 نم نيشحتملا ءارآو ةروجهملا ليجنالاو ةاروتلا خسن نم افتن وه

 ضعبل 0 ةمكحلا نم تاسابتقإ عم لفون نب ةقروك برعلا
 دعب نآرقلا نأ اولاق مث : خلا . . .تلصلا نب ةيمأك نييناحورلا نيلمأتملا

 يف ةباحصلا ضعب نيب اعزوم ناك (ملسو هيلع هللا لص) دمحم ةافو

 قسانتم الو مات ريغ ًاظفح رودصلا يف ظوفحم هنم ءزجو دولخلاو ماظعلا

 تامو تّمرو دولجلاو ماظعلا ترثعبت نأ 9 يأ ل ةنس نيعبس دعبو

 اوعمتجاف نآرقلا عمج يضتقت ةرورضلا نأ نوملسملا دجو  ظافحلا

 هنم هتزوح يف ناكام مهنم لك رضحأو (!توهاللا لاجر عمتجي ايك)

 ًاريخأو ةريثك عضاوم يف اورجاشت مهنكل هبيوبتو هميظنت ىلع اوقفتاو
 ةفلاخملا خسنلا لك تقرحأو ةنيعم ةخسن ةمكاحلا ةطلسلا تضرف

 ةدحتم ريغ ة ةدمتعملا ةخسللا تءاج كلذل ةجيتنو «رربم نودب

 روسلاف ةبترم ريغ اهنوك ىلإ ةفاضالاب قايسلا ةقسانتم الو عوضوم ا

 يف تعضو ةوبنلا ةئاعدإ لوأ يف دمع - . .وأ اهعمج وأ اهعضو يتلا

 راسيلا نأ نولوقي مث خلا . .احلوأ يف ةريخألا تعضو امنيب اهرخآ
 غلبت ىرخأ خحسنب طظفتح 5 ل ةضفارلاو ةعيشلا_ يمالسالا

 دقف دق ابنم ًاريبك اًرسق نأ دقتعي ناك. يتلا ةلوادتملا ةخسنلا فاعضأ

 كد



 ةسايسلاو ةفالخلاب قلعتملا ءزهلسا تلكأف اهعضوم ىلإ تللست ةاش املس

 !!دمحم دعب نم

 يحولا يقلت نع اولاق دقف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن امأ

 يف ةيرعشلا ةيرقبعلا نم عون وأ ايريتسملاو عرصل نم تابون هنأ

 يذلا بهذملا نع ربعملا ناسللا الإ نكي مل ًادمحم نأ وأ «ريدقت نسحأ

 ةيبرعلا ءارحصلا يف هيلع هيلمي ناكو» اريحب بهارلا هدقتعي ناك
 . هللا نم يحو هنأ يعدي مث هبتكيو

 لوهجم ناك هنأ هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اولاقو

 نأو !هابأ نولهجي نميف برعلا ةداعك هللادبع نبا ىعد كلذلو بسنلا

 ناك هنأو سيدقتلل ًادمحم هومس برعلا هدبع ايلف مثق لصألا همسإ
 لب . .ةرمخلا رقاعيو ًايناوهش الجر (ملسو هيلع هللا لص هاشاح)
 !ةيلايخ ةيصخش هنأ اولاقف نييعويشلا نيقرشتسملا ضعب فرطت

 لك دعي ناك هتايح يف ًادمحم نأ اولاقف ةنسلا يف نعطلا امأ
 نيملسملا نيب يسايسلا عازنلا بوشنو هتوم دعبو .ًانآرق هب ملكتي ام
 نم هب اهديؤت ام دجت مل ذإو اهئارآ هيلث لإ ةعزانتملا فارطألا تجاتحإ

 عوج نسف ٠ .اهحلاصل ةريثك ًالاوق أ دمحم ىلإ ةقرف لك تبسن نآرقلا

 نوكي نأ دعب يأ ورق ةثالث دعب نيملسملا ءايلع بتك لاوقألا هذه

 ةنسلاو ثيدحلا بتك تيمس ابتك  طلتخاو عاض دق ءيش لك
 ءانثتساب  نوملسملا اهدقتعاف .نآرقلاك اهم ناميالاب نيملسملا اومزلأو

 !!نييراسيلا نع مهل ًازيبمت ةنسلا لهأ اهعابتأ اومسو . ًاعبط راسيلا

 اهظافح رابك يف نونعطيف ةنسلل لصفلا دقنلا ىلإ نودمعي مث
 نس ةورعك تايصخشلا صضعب نأ نولوقيو يرهزلاو ةريره يبأك
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 ةيصخش نينمؤملا مأ ةشئاع هتلاخ نع يوري يذلا ريبزلا

 , "01! ةيلايخ

 يف يتأت ىوعد يهو :هضارغأ ذفنتسا مالسإلانأب لوقلا ل ؟
 ذاقنال تءاج ةيقالخأ ةوعد هنأب مالسالا فصو اهنم «ىتش روص

 بلسلاو تانبلا دأوو ةراجحلا ةدابعك ةئيسلا هتاداع نم يبرعلا عمتجملا

 .خلا رمخلا برشو ببلاو

 ةينبلا رييغت ىلإ فدهت ةيعامتجإ ةكرح هنأب فصوي ةراتو

 ًارضحتم ًايموق ًايعامتجإ ًابيكرت اهب لادبتسالاو ةيلبقلا ةيعامتجالا
 . برعلل

 مالسالا نأ  نييعويشلا نيقرشتسملاب صاخ وهو لاقي ةرمو
 تدلوت يكملا عمتجملا دوست تناك يتلا ةقبطلا دض ةجضان ريغ ةروث

 ةقبطلاو بيهصو لالبو دمحم لثم ةحداكلا ةقبطلا نيب عارصلا نم

 .فلخ نب ةيمأو ةريغملا نب ديلولا لاثمأ ةيلامسأرلا

 ةينمز ةرتف يف ةئيعم ةرهاظ مالسالا رابتعإ اهادؤم ىرخأ لاوقأو
 ريفاحألا نم ةعطق ناك ول اك اهيلإ رظنيو سردي نأ بجي ةدودحم

 .رصاعملا عقاولاب ًاقلطم اهل ةقالعال ةميدقلا

 نسحأ ىلع وأ ةيحور رئاعشو سوقط مالسالا نأب لوقلا
 ةايحلاو مكحلا رومأب هل لخد الف «قيضلا يبرغلا موهفملاب نيد لاوحألا
 . خلا . . يداصتقالا طاشنلاو ةيعامتجالا

 نسحب ليثمتلا ليبس ىلعو ءاهتضافتسال نيعلطملا لع ىفخي ال امم اهيليس امو نوعطلا هذه (40)
 نم لكل «دمحم ةايح» ىلإو «اريحبو ةدامو «لوصاو ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىلإ عوجرلا

 .زتم مدا :ةيمالسإلا ةراضحلاو طاو يرمغتنوم :ةكم يف دمحتو ءمغنمرد ليمأو ريوم ميلو

 :ةعيرشلاو ةديقعلا «بج :مالسإلا ةراضح يف تاسارد .نوسلكين :  مالسإلا يف ةيفوصلا

 .اهلكاش امو . .رهيست دلوج

 همك



 ءاج امنإ دمحمو « مالسالا ف اهل ساسأ ال ةعدب ةفالخلا ةيضقو

 تجرخ امدنعو . . ةلود نيوكت ىلإ فديه نكي مو ايد سس ويل

 تارمعتسملا لع ةرطيسلا الإ اهفده نكي م ىلوألا مالسالا شويج

 نيحتافلا برعلا نكل مالسالا ىلع اهلهأ هاركإو ةبصخلا ةينامورلا
 مورلا ىدل تناك يتلا ةيرادالاو ةيسايسلا تاميظستلاب اوبجعأ

 ىلع سيبلتلا ضرغب مهتديقع بلص يف اهولخدأ مث مهنم اهوسبتقاف
 ةعدبلا ترهظ نيحلا كلذ ذنمو .مهذوفن رارمتسا نامضو ماوعلا

 !!دحاو نأ يف ةلودو نيد مالسالا نأ ةلئاقلا

 :ينامورلا نوناقلا نم ذوخأم يمالسالا هقفلا نأب لوقلا

 ةيهولألا ديحوت طاقسإ اهفده ةقباسلا ىوعدلا ىلع ةبكرم ىوعد يهو
 ايف ىرخأ ةهج نم ةيعضولا نيناوقلا نم ذخألا نأش نيوبتو ةهج نم

 نم مويلا عناملا ايف ةيبوروأ لوصأ نم ىقتسم ميدقلا هقفلا ماد

 يرسيوسلا وأ يسنرفلا نوناقلاك ةيبوروألا نيناوقلا نم سابتقالا

 .خلا..

 : ةراضحلا عم مءالتت ال ةيمالسالا ةعيرشلا نأب ءاعدالا

 صقنلاب روعشلا لالغتسا ىلع موقي ءاعدالا اذه نأ حصضاوو

 اهكاكتحإ دنع ةيمالسالا ةمألا زحخو يذلا فلختلاب ساسحالاو

 هرئاعشو يوارحص لبق نيد مالسالا نأ اولاقف «ةيبوروألا ةراضحلاب

 نأ حصي فيكو «ةندمتملا ةيرصعلا ةايحلا عم مجسنت ال هتاعيرشتو

 ءارحصلا ةعيرش ىلع تارئاطلاو خيراوصلا رصع يف ناسنالا شيعي

 قرشلا ءادو فلختتلا ببس يه اهسفن ةعيرشلا هذه نإ لب .لامجلاو

 .هباتكو دمحم ذبن وهل ةراضحلاو روطتلا ىلإ ليبسلا نأو ؛لاضعلا

 :اهبيلاسأو اهفورح رجهو ةيبرعلا ةغللا ذبن ىلإ ةوعدلا ل 5
 مدع اهسفن ةجيحلاب جتحنو ةفلاسل ١ ىوعدلل ةيزاوم قروعد يعهو

 هال



 «ًايئابن اهنيدب اهتلص عطقو ةمألا خسم اهضرغو  ةراضحلل اهتمءالم

 نيب داضتلا لاعتفإو يملع ريغ يبرعلا وحنلا نأب لوقلا عرفت اهنمو
 نينثالا مده دصقب نآرقلا بيلاسأ نيبو ةغللاو وحنلا دعاوق

 مالسمالا رص رعش نم ًاريثكو يلهاجلا رعشلا نأب معزلاو

 .هنم دهاوشلا نادمتسي ريسفتلاو ةغللا نأل لوحنم

 زكر ىوعد يهو :«ةأرملا ريرحت ةيضق» يمس ام ةراثإ ها د

 ةعيرشلا يف نعطلا اهنم يتلا ةددعتملا اهجئاتنب مهملعل كلوأ اهيلع
 يف لالحنالاو ةيحابالا رشنو ءمهمعزب ةأرملا راقتحا ببس اهنأل اهتاذ

 ليهجت ىلإ يدؤي يذلا ةرسألا لع ءاضقلاو . يمالسألا عمتجملا

 ءنو ؤاشي اك مالسالا ءانبأ ةيبرتل ةصرفلا مهل حيتيو هنيدب ءشنلا
 ىوس ةيونعم ةميق اه لعجي الو اهتاذل ةأرملا رقتحي مالسالا نأ اولاقف

 ىلع ابجوي هنأو ءاسنلا يبسو ءارشو عيب يبي هنأو «درجملا عاتمتسالا

 «باجتلا نم اهيلع ضرفي امب ةلمهم ةلهاج توتو شيعت نأ ةأرملا

 لك لجرلل حاتي نيح يف اعينش اراع عاتمتسالاو هيفرتلا يف اهقح دعيو
 . . هريغو يرستلاب ةذللا لئاسو

 لهسيو اهتلدأب مهدمي ءيسلا عقاولا ناك ةريثك ىرتخأ معازمو

 .اهتراثإ مه

 معزي :اهخيرات هيوشتو ةيمالسالا ةراضحلا نأش نيوبع - 8

 ينانويلا ثارتلا لقن وه ةيراضحلا نيملسملا رثام مظعأ نأ نوقرشتسملا

 نم ةسيتقم ةينارمعلا مهعئاود نأو - عامشلا نم هففحو قف هلقن -

 ةيحانلا يف هورصتخو ,هلئاضف لك ةوبلم رق 00 5 كلذل

 نت



 تمزتلاو دومجلاب مهوفصوف ملسلاو برحلا يف هئامظع ىلإ اودمعو
 رداصم ثارتلا يف ةسوسدملا تالبعزخلا نم اوذختاو ءرضحتلا ةاداعمو

 تالبعزخلا كلت رشنو ةمجرتل مهدوهج اولذب انه نمو ؛مهريس هيوشت
 موهفم نأ هلك كلذ ةرمث تناكو ءاهيف نيثحابلل ايلعلا تاجردلا حنمو
 ةملك ىنعم نيفقثملا ةيبلاغ دنع زواجتي ال ةيمالسالا ةراضملا

 .«رولكلوف»

 ميخضتو ةلامضلا فئاوطلاو ةمادملا تاكرصلا ثعب س 4

 رثأتسا هنأ الإ مالسالا خيرات هيوشت نم ءزج لمعلا اذه :اهراودأ
 اوصرح دقف ءدحاو نأ يف ةريثك ًاضارغأ ققحي هنأل مهنم غلاب مامتهإب
 ةفرحنملا قرفلاو فئاوطلا هتمظن يذلا دئابلا يركفلا وزغلا ديدجت ىلع
 نييديبعلاو «ةيكبابو ةطمارقو ةيليعامسا نم ةددعتملا اهعورفب ةينطابلاك

 ءزوردلاو «ةفورعملا ةروشلا باحصأ جشنزلاو «نييمطاف نيمسمل
 جالحلاك ةلاضلا تايصخشلاب ةصاخلا ةيانعلا عم « مهقرفو 5
 خلا . . يديبعلا مكاحلاو حادقلا نوميم نب هللادبعو أبس نب هللادبعو
 ةيبابلاو ةينايداقلاك هسفن ضرغلل تثدحأ يتلا قرفلا ريغ اذه

 .اههعورفو

 ددع صصخت :اهفراعم ءايحإو ةميدقلا تاراضملا شبين ٠
 «ةدئابلا تاغللا ةسارد ىلع اوفكعف ءرامضملا اذه يف نيقرشتسملا نم
 خيراتلا هومسأ ام شه تافر نم اوقفلو ؛نيرباغلا راثآ نع بيقنتلاو
 ءرضاخلا رصعلا ىلإ تاراضحلا كلت راثآ اودم مث برعلل يراضحلا
 نسحأ يف وأ ؛ةلسلسلا هذه يف ًازاشن هتراضتحو يمالسالا حتفلا ادبف
 يف ةينوعرفلا ثعب كلذ ةلثمأ نمو .ةدع لماوع نيب نم لماع لاوحألا

 «نميلا يف ةيريمحلاو بيصخلا لالحلا يف ةيروشألاو ةيقينيفلاو رصم
 اهك  ةيكرتلا ةيرسلا تايعمجأ بناس ةيناروطلا ة 08 ةيموقلا اوقلتخ ةادمخإو ةكددتلا 5 14 مرإ 8 :

 كلا



 ةيلهاجلا ةعمس نيسحت ابنم : ةريطخ جئاتن كلذ نع مجنو  يقأيس

 ةمألا ةلص عطقو ةيلاصفنالا تارعنلا ثبو «نيرباغلا اهتيغاوط ديجمتو

 لبقتل سوفنلا ةثيهتو .؟هنع الاغشإ لقألا ىلع وأ « يقيقح ا اهيضامب

 تاراضعملا كلت تشاع اك مالسالا نودب ة ةرضحتملا ةايحلا مايق ناكمإ

 , هلبق

 ةرمث نم نكي ملول :يملعلا ثحبلل ينيدال جهنم عضو ١

 ةرصاعملا يمالسالا ملاعلا تاعماج نإف .ىفكل كلذ الإ مهدوهج
 ةيعوضوم اب حسمتي 39 جيم ا كلذ قفو يمالسالا ثارتلا سردت

 ةلثمألا برقأو حضوأ نمو ءاههنع نوكيام دعبأ وهو يملعلا دايحلاو

 رارصإ نم نيملسملا نيثحابلا نم ريثك تاباتك يف هظحلن ام كلذ ىلع
 لاقو لوق نم ًازازتحإ تايآلا دا داريإ دنع نآرقلا لاق ةرابع ل لامعتسا لع

 ركذ نودب نوقرشتسملا اهلمعتسي امك ًامات «دمحم» ةظفل قالطإو هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا وأ ةلاسرلا

 يملع ريغ هسفن تقولا ين وهف ًاينيد ال جبنمل اذه نوك عمو
 : سسألا هذه ىلع رودي ابلاغ هنأل

 اهنوضرفي يتلا ةركفلل صوصنلا عاضخإ ىلع نوقرشتسملا لمعي» ١
 ًاريثكو صوصنلا نم هنوضفري ايف مكحتلاو مهئاوهأ بسح

 نعو  مهفلا ءوس يف نوعقيو ًادوصقم ًافيرحت صنلا نوفرحي ام

 .فيرحتلل ًالاجم نودجي ال نيح ًانايحأ دمع

 نم نولقني مهف اهنوراتخي يلا رداصملا يف نوقرشتسملا مكحتيو 3:

 بتك نمو . يوبنلا ثيدحلا خيرات يف هب نومكح ام بدألا بتك
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 يناغألا باتك نودجميو يراخبلا حيحص نومحاهو 2" 5)«ًاطوملا

 .ةليلو ةليل فلأو

 بيلاسأ نع 0 نأ لبقو .بجعلاو ةبيرلا ريثي دح ىلإ
 ةسوردم ةطخ قفو ريست ا نأ ىلإ ريشن نأ يغبشي نيقرشتسملا
 ةلحرملا جئاتن مييقت دعب ٠ «ريغتلا تايضتقمل ًاعبت ريغتت يهف كلذلو
 ةيزازفتسالا بيلاسألا مهبتك نم يفتخت نأ ةبارغ الف اذلو .ةقباسلا
 يه «يمالسالا ركفلا ءاوتحإ» ةطخ نأ ودبي ذإ فوشكملا نعطلاو
 اح اهب لومعملا .ًايلاح اهب لومعملا

 ريمدت ةمهم نم ءالؤه هب علطضا ام نإف جئاتنلا تناك ام ًايأو
 تدك ةايحلا اهيلع موقت يتلا ةيركفلا ةيضرألا ديهمتو ةيمالسالا تاموقملا

 .ناديم نم رثكأ يف هلكأ ىتا دق قرشلا يف ةينيداللا

 :نورشبلا - *
 لئاسو مهل نإف ةكرتشم ًافادهأ نيرشبملاو نيقرشتسملل نأ اك

 ةفاقثلا وه يساسألا نيقرشتسملا ناديم نأب لوقلا نكميو ةلخادتم
 ةيعامتجالا يحاونلا يقف مهدوهج نورشبملا زكري امنيب ءركفلاو

 . ةيوبرتلاو

 دقف ريشبتلل ةيقيقحلا عفاودلا نوملسملا لهجي نأ ًابيرغ سيلو
 نكي ملذإ .مهسفنأ 0 تايلاسرالا عابتا ضعب اهلهجي ناك
 ةيلقعلا تناك لب اهيمارمو ةديدحلا ةطنخلا داعبأ نوكردي عيمجلا

 .كلذ لكب ممل يحوت ال مهدالب نم اهب اوريثتسا يتلا ةيبيلصلا

 يركفلا وزغلا بيلاسأ 9(4؟1)



 - يريشبتلا سدقلا رمتْؤم سيئر  رميوز سقلا رطضا ام اذهو

 :لاقف كلذ حاضيإ ىلإ

 يف داهجلا مهل هللا بتك نيذلا ءالمزلاو لاطبألا ناوخآلا اهيأو

 برلا ةيانع مهتطاحأف «مالسالا دالبل اهرامعتساو ةيحيسملا ليبس

 ءءادألا نسحأ مكب تطين 7 ةلاسرلا متيدأ دقل «سدقملا ليلجلا قيفوتلاب

 لع لمعلا كدا عم هنأ يلإ ليخي ناك نإو قيفوتلا ىمسأ املمتقفوو

 مكرقأ يف ١! «هنم ةيساسألا ةياغلا ىلإ مكضعب نطفي مل ءهوجولا لمكأ

 اونوكي مل ةيحيسملا ةريظح يف نيملسملا نم اولخدأ نيذلا نأ ىلع

 نكي مل ريغص امإ :ةثالث دحأو معلق اك اوناك دقل «نييقيقح نيملسم

 ريغ ىغبيال نايدألاب فختسم لجروأ مالسالا وه ام هفّرعي نم هلهأ نم هل

 رخآو «شيعلا ةمقل هيلع تزعو رقفلا هب دتشا دقو هتوق ىلع لوصخا
 ريشبتلا ةمهم نكلو .ةيصخشلا تاياغلا نم ةياغ ىلإ لوصولا ىغبي

 لاعخدإ يه تسيل ةيدمحملا دالبلا يف اهم ةيحيسملا لود مكتبدن ينل

 نأ مكتمهم اهنإو !و !ًايركتو مهل ةياده اذه يف نإف ةيحيسملا يف نيملسملا

 يلاتلابو .هللاب هل ةلصال ًاقولحم حبصيل مالسالا نم ملسملا اوجرخت

 كلذبو ءابتايح يف ممألا اهيلع دمتعت يتلا قالخألاب هطبرت ةلص ال

 كلامملا يف يرامعتسالا حتفلا ةعيلط اذه مكلمعب متنأ نونوكت

 اذهو  مايق ريخ ةفلاسلا ماوعألا لالخ يف هب متمق ام اذهو «ةيمالسالا

 . هةثنهتلا لك ًاسيمج نويحيسملاو ةيحيسلا لود مكئنبتو هيلع مكئنهأ ام

 ثلث نم رهدلا نم ةبقحلا هذه يف ناوخألا ابيأ انضبق دقلو

 كلامملا يف ميلعتلا ج جمارب عيبج ىلع اذه انموي ىلإ رشع عساتلا نرقلا

 تايعمجلاو سئانكلاو ريشبتلا نماكم عوبرلا كلت يف انرشنو ةيمالسألا

 ةيبوروألا لودلا اهيلع نميبت يتلا ةريثكلا ةيحيسملا سرادملاو

 . «ةيكريمألاو

 كنف



 7 قيرطلا 0 لوبق ىلإ د كلامملا يف لوقعلا عيمج

 .«ديهمتلا لك هل متدهم

 هللاب ةلصلا هفرعي ال (نيملسملا دالب يف) ًاتشن متددعأ مكناد
 يف هولخدت و مالسالا نم ملسملا متجر خأو اهفرعي نأ ديريالو

 حل هدارأ امل ًاقبط يمالسالا ءشنلا عاج يلاتلابو ةيحديسملا

 ِق هيف فرصي الو لسكلاو ةحارلا بيو مئاظعلاب متهمال يحيسملا

 تاوهشللف لاملا عمج اذإو تاوهشللف ملعت اذإف .تاوهشلا يف الإ هايند

 .«ءيش لكب دوجي تاوهشلا ليس يفف زكارملا ىمسأ أوبت نإو

 جيئاتنلا ريخ ىلإ متيهتناو هوجولا لمك لمكأ ىلع تف مكتمهم ثإ»

 ءادإ ف اورمتساف ,رامعتسالا مكنع ىضرو «ةيحيسم ا مكتكرابو

 تاكرب عوضوم كرابملا مكداهج لضفب متحبصأ دقف مكتلاسر

 , "9(برلا

 :اهنم ركذن ةريثك يهف كلذل ةمدختسملا لئاسولا امأ

 ةينارصنلا ةنايدلا يف نيملسملا نم اوعاطتسإ نم لاخدإ س١

 ىلإ يدؤي وهف 01 لاق امك ةيساسألا ةياغلا نكي م تإو اذهو

 ةينارصنلا سئ ءانكلا نأ عقاولاو مهم طيشتو نيرخآلا ناميإ ةعزعز

 امهرايد حاتجإ يذلا ماسالا نم رأثلاب ذخأ هنأل ًادج كلذب طبتغت

 اهتلزنأ يتلا ةحدافلا ةراسخلل سيآلا ضيوعتلا نم عون هنأ ائ .ًايدق

 .ةيحيسملاب ةثيدحلا ابوروأ

 ءاحنأ يف تاعماجلاو تايلكلاو سرادملاو نضاحملا حتف  ؟

 فوسف اهدحو ةيقيرفأ كلذ ىلع ًالاثم انذخأ اننأ ولو : يمالسالا ملاعلا

 .؟ا/له :ءالبلا روذج نع (؟9

 نفلا



 غلبي ةيميلعت دهاعم كانهف :اهيف ةيميلعتلا زكارملل ةلهذم ًاماقرأ دجن
 ةيلك 5٠6١ غلبتف تاعماجلاو تايلكلا امأ ًادهعم 5535 اهددع
 نابهرلاو سسقلا جيرختل ةيتوهاللا سرادملا ددع غلبيو ةعماجو

 #١١97 اهددع زواجتيف لافطألا ضاير امأ ,ةسردم 484 نيرشبملاو

 .ةصور

 مهتيبرتو مهميلعت ىلع فرشي نيذلا نيملسملا ءانبأ ددع غلبيو

 [(؟59نييالم ةسمخ نم رثكأ د

 ًايسفن ًازجاح لثمت يتلا كلت :ءاربلاو ءالولا ةديقع ميطحت
 ةيريشبتلا ع عفاودلا ءافخإب كلذو ءرافكلا هاجت نيملسملا سوفن يف ًاعينم

 ,ةيئاذغلاو 7-5 تانوعملا اومدقف «ةيناسنالا تادعاسملا راتس تحن
 جوحأ وه يذلا نيملسملا عقاو نيلغتسم ةيندملا لئاسو ضعب اولخدأو
 مهمامتها نورشبملا زكر دقو .لئاسولاو تانوعملا هذه لثم ىلإ نوكي ام
 نميلا يف اوأدتبا امك شدالغنبو ايسينودنأ ىلع ةريخألا تاونسلا يف
 .لودلا هذه معي يذلا رقفلا نيلغتسم طاشنب

 نيقرشتسملا دوهج نإ :يمالسالا فيرلا داسفإب مامتهالا 4
 متهإ كلذلو «نيفقثملاو ةفاقثلا قاطن يف ةروصحم لظت تمظع امهم

 امم ,ةيمالسالا ديلاقتلا ىلع هتظفاحمب زيمتي يذلا فيرلاب نورشبيملا
 زوعلا ةبلغو ضرملاو لهجلا يشفت نأ الإ ؛داسفالل البقت لقأ هلعجي
 ةيحصلاو ةيعامتجالا زكارملا اوأشنأف ءًابسانم ًاخانم مهل حيتي هئانبأ ىلع
 نيطوت جمارب اومظنو ةفلتخملا نضاحملاو سرادملا اوسسأو ةينهملاو

 نم نكمم ردق ربكأ لوقع ىلإ ذافنلا فديه رابكلا نيب ةيمألا وحمو ودبلا
 .بعشلا تاعاطقو تاقبط

 ريتسجاملا ةلاسر ىلإ عوجرلا نسحيو "4-8 : مظعلا فسوي :ملسملا ليحجلا نضاحم نيا 47

 ” .ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج ايرجين يف ريشبتلا نع ىفطصم رضخ :ليمزلا نم ةمدقملا
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 نأ نورشبملا ىأر :ةملسملا ةأرملا داسفإ ىلع زيكرتلا
 داسفإ يلاتلابو اهداسفإ نود ًاعينم ًادس فقي ةملسملا ةأرملا باجح
 يذلا اهزرح نم اهجارخإل مهدوهج لك اولذبف ءةنمؤملا لايجألا

 اذهو .كلذ يف ميلعتلا لدعي ءيشالو ءاهيلع هماحتقا اوعيطتسي مل
 : تارشبملا ىدحإ تلاق

 تاواشاب نه ٌؤابأ تانب ةرهاقلا ٍِق تانبلا ةيلك فوفص يف»

 ددعلا اذه لثم هيف ف عمتجي نأ نكمي رخآ ناكم ةمث سيلو ؛«تاوكبو

 ىلإ قيرط ةمث سيلو .يحيسملا ذوفنلا تحت تاملسملا تانبلا نم
 ,(؟40(ةسردملا هذه نم ةفاسم رصقأ مالسالا نصح

 تحت داسفلا زكارم اوأشنأو ةفلتخملا مالعألا ةزهجأ اورخس امك
 أك أك ع ئ سألك ل

 .هسفن ضرغلل نونفلا وأ هيفرتلا راتس

 ,هيجوتلاو مالعالاو ةيبرسلا لئاسو ىلع ةرطيسلا سل 5

 2« سوفنلا يقف ةيمالسألا ةديقعلا نيهوتو مهمومس رشنل اهمادخعتساو

 لقألا ىلع وأ ةعيرشلا ةيحالصو لامك لوح تاهبشلا ضرعو
 ,وهللاو ثبعلا ىلإ ةحيحصلا اهدصاقم نع لئاسولا هذبب فارحنالا

 كلت لالخ نم مهوقع ىلإ ذافنلاو لافطألا ىلإ ةيانعلا فرص عم

 . لئاسولا

 اهفرعي مل يتلا ةعدبلا كلت :لسنلا ديدحت عيجشت ل ال

 ىلإ يمارلا برغلا ططخم نم ءزج يهو .ءالؤه مودق لبق نوملسملا
 «ةصاخ ةفصب نيملسملاو ءاضيبلا ريغ سانجألا ىلع هترطيس نامض

 ءاحيالاو لسانت ضرألا ممأ رثكأ دلألا هودع مهنوك عما مهنأل
 ةبسن ةدايز يف رصحني ةيداصتقالا تاقئاضلا ببس نأب مهل رمتسملا

 .؟؟١ :فاوصلا : مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا (74)
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 ريغ فئاوطلا نورشبملا هيف عجشي يذلا تقولا يف اذه ءديلاوملا
 .لسنلا نم راثكالا ىلَع ةنراوملاو طابقألاك ةيمالسالا

 امم ريشبتلا راكفأ ةمواقم يف ةاعدلاو ءاملعلا دوهج كالهتسإ س مم

 . ةرمثملا مهدوهتج لطعيو ,ءانبلاو لمعلل ةصرفلا مهيلع قيضي

 ةمألا ضبن سجو هيلع سسجتلاو يمالسالا ملاعلا ةبقارم س 4

 ةيريشبتلا تايلاسرالا ةلص تتبث دقو «ةيمالسالا تاكرحلا دصرو
 ةياغلا تمادام عقوتملاو ضورفملا وه اذهو ةيلودلا تارابختسالا رئاودب
 .ةدحاو

 ا رعفأ يف ران مص 6 ١ اعلا ع اضن 3

 اهراعشب ةيناملعلا ىلإ اعد نم لوأ نوكي نأ ًابيرغ سيل
 «قرشلا ىراصن مه ةينطولاو ةيموقلاك ىرخأ ءاسأ تحت وأ حيرصلا
 ةاباحملا لب  يمالسالا عمتجملا مهل اهلفك يتلا ةنئمطملا ةايحلا نإف
 يف ةججأتملا دقحلا ران ءىفطتل نكت مل  نايحألا نم ريثكلا يف ةدئازلا
 قئاعلا يه ةيمالسالا ةعيرشلا ةنميه نأ نوكردي اوناك ذإو .مهرودص
 هذه ءاهنإ ليبس يف اوتامتسا دقف مهداقحأ ثفنو مهظيغ ءافشل ربكألا
 دجو كلذ نم ًاقالطناو .اهلحم ةينيداللا ةمظنألا لالحإو ةنميم لا
 ةيمالسالا ةفالخلا مدهل ةدوشنملا هتيغب مهيف يبيلصلا يدوهيلا ططخملا
 ةايحلا ناديم نع ةعيرشلا لزعب يمالسالا مكحلا ىلع ءاضقلا يلاتلابو

 . (عساتلا سيول ططخم نم ثلاثلا دنبلا عجار) عمتجملا هيجوتو
 ءابوروأ يف مهنيدب ةيناملعلا هتقحلأ ام ءالؤه ىلع ىفخي نكي ملو

 مالسالا ىلع يضقت يكل قرشلا يف اهب ةادانملل عفادلا وه كلذ نإ لب
 .اضيأ
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 ايهم ًاضيأ ةينارصنلا ىلع رثؤي فوس ةيناملعلا راشتنا نأ حيحص
 « سأب لف مالسالا لع يضقت تمادام نكلو «تاطايتحالا تلذب

 :رعاشلا لوق دح ىلع
 ىعم ًاكلام اولتقاو ًاكلاصو ينولتقا

 لاجملا عستتي ال ةريثك رامضملا اذه يف قرشلا ىراصن دوهجو

 :نيمسق اهميسقت نكمي نكلو ءاهليصفتل

 ١ ةيسايسلا لامعألا :

 برغلا يف ةمادهلا تايعمجلاب ةقيثو ةلص ىلع اوناك دقو
 يتلا ةيرسلا تايعمجلا اونوك كلذلو «ةيملاعلا ةيسوساحلا تاكبشو
 «ةيموق وأ ةينطو ةينيدال ةموكح ىلإ وعدتو ةيمالسالا ةفالخلا ضهانت
 يبرعلا نطولا ةعماجو (رمث سراف) توريب ةيعمج :تايعمجلا هذه نم
 مث عةاتفلا ةيبرعلا ةيعمجو «.ةيناطحقلا ةيعمجلاو (يروزاع بيجن)

 ثعبلا بزح ًاريخأو (ةداعس ناوطنأ) يروسلا يموقلا بزحلا
 ,29.. .(قلفع ليشيم)

 :ةيركفلا لامعألا  ؟

 نيمدخعتسم نييبرغلا ركفلاو ةفاقثلا رشن نم لوأ ءالؤه ناك

 نانا :اهنم ةريثك افحص اوردصأف «ةفاحصلا اهيسال ةثيدحلا لئاسولا

 بوقعيو يجزايلا فيصن لاثمأ اهرورحم ناكو .لالحلاو فطتقملاو
 . يمالسالا قرشلا يف ةينيداللا عئالط نولثمي ناديز يجرجو فورص

 هباشي ًاهاجتإ يعوسوملا فيلأتلاو ثارتلا ىلإ مهم مسق هجتاو

 ضعبو ةمجرتلل سيماوقلاو ةيوغللا مجاعملا اوفلأف نيقرشتسملا ةقيرط

 .مالسإلا ءوض يف ةيبرعلا ةيموقلا ناونعب دوبعلا حلاص ليزا نم دق ةاسرلا عجارتا (19)
 ةمكرملا كب ىرقلا مأ
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 سرطبو 9'©2قايدشلا سراف دمحأ ءالؤه نمو .ثوحبلاو تاعوسوملا
 .وخيش سيولو يناتسبلا

 دجمو اهتافلؤم رشنف ةيبرعلا تافسلفلا ىلع بكنا مهضعبو
 نم ءاهسسأ ىلع مهتايح ةماقإو اهقانتعا ىلإ برعلا اعدو اهءامعز
 . ىسوم ةمالسو فرطتملا ينيورادلا ليمش يلبش ءالؤه

 دض يموقلا يسامخلا مهرعشب اوكذأ ءارعش ميم رهظ مك

 يورقلا رعاسلاو يروا ةراشبو يجزايلا ميهاربإ لثم مالسالا

 .رجهملا ءارعشو

 يموق معسمتجم ةركفب ىدان دق» هنأب يناروح تربلا فرتعيو

 مهدحأ نع لقنيو «نيروسلا 2050 نييحسيسملا باتكلا نم قيرف يناملع

 :هلوق (ليمش ٍلبش)

 لب بسحف نيدساف يدادبتسالا مكحلاو ينيدلا مكحلا سيل

 سانلا ضعب عفري ينيدلا مكحلاف ,نيحيحص ريغو نييعيبط ريغ امه
 ًارغ يرشبلا لقعلا ومن عنمل ةطلسلا مدختسيو مهاوس قوف
 كلذبو دوما ةلاح يف ءاقبلا ىلع لقعلا ناعجشي امهو . . .ًاحيحص
 ناكمالاب :نكل .نوكلا سومان وه يذلا يجيردتلا مدقتلا نالقرعي

 يلاتلاب حمسيو نوكلا سيماون ىلع موقي مكحلاو عئارشلل ماظن روصت
 نأ ىلإ (هتعيبطل ًاقفو شيعي نأ ناسناللو رمتسي نأ ينوكلا ومنلا روطتل

 حبصت مل ايوروأ هذهف «نيدلا فعضيام رادقمب ىوقت ممألاو» لوقي

 0-5 ةيسنرفلا ةروثلاو حالصالا مط امدنع الإ لاعف ةندمتمو ةيوق

 .ملعأ هللاو هرمع رخا ملسأ هنا لاقي (؟5)
 ا : مالسإلا ءوض يف ةيبرعلا ةيموقلا نع (71)
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 تاعمتجملا ىلع ًاضيأ حصي اذهو عمتجملا ىلع سوريلكالا

 , (240(ةيمالسالا

 ًاهيبش يسايسلا هفده ناك» هنأب نوطنأ حرف نع ثدحتيو

 عضو ىتخوت هنأ كلذ نيينانمللا هرصع باتك نم هاوسو ليمشلا فديه

 ةاواسملا مدق ىلع نويحيسملاو نوملسملا اهيف كرتشي ةيناملع ةلود سسأ

 ةمئاق دعت ل ةئيدحلا لودلاف ريغت دق ملاعلا نأ» هلوق هنع لقنيو «ةماتلا

 .«ثيدحلا ملعلا تاينقتو ةينطولا ةدحولا :نيرمأ ىلع لب نيدلا ىلع

 يموقلا ءالولا قلخب متت ةدحولاف ثيدحلا رصعلا يف امأ» هلوقو

 , "9 (ةيندملا ةطلسلاو ةينيدلا ةطلسلا نيب لصفلاو

 نييفحصلاو باتكلا مظعم نع يراعدلا هذه لثم ردصو

 ةمالسل باتك يأ يف كلذ نم ًائيش سملي نأ ءرملا ناكمإبو ىراصنلا

 .ًالثم رطقب ريمأل لاقم وأ ىسوم

 هيلع موقتام ٍفاخ ريغف ةيسايسلا بازحألاو تايعمجلا امأ

 .ةينيداللا ىلإ ةحيرص ةوعدو مالسإلل ركنت نم اهتاراعشو اهسسأ

 ةينارصنلا تايلقألا نم مالسإلل ةيداعملا ةمظنألا تذختا دقو

 عنمو ©')(عيمجلل نطولاو هلل نيدلا» يناملعلا راعشلا عفرل ةعيرذ

 . ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت

 اك خا

 الب وهو «يبيلصلا يدوهيلا ططخملل ةيسيئرلا ملاعملا يه هذه

 قوفيام لمعلا صرفو ريثأتلا لئاسو نم كلمي ثيبخ ىكذ ططخم كش

 .84 بم :قباسلا ردصملا (58)

 .45 :قباسلا ردصملا 38)

 .17 :ىدايعلا دبعلا ىدايع «ةيبرعلا ةيموقلاو ةيحيسملا رظنا (0)
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 اهدمي ةراضحو ةوقلا همعدت ركف وهف .ةفلاسلا ةيبيلصعلا تالمحلا هب

 هيلإ بسننو انتاعبت هيلع يقلن نأ ينعيال هلك كلذ نأ ريغ

 اهعفدل عيطتسن نأ نود ةتغب انحاتجا ةيروطسأ ةوق وه امأك انرايبنا

 .ادي

 امب الإ انبقوعامو انسفنأ لبق نم الإ تؤن مل قبس امك . اننإ
 اندض اوططخيل ةصرفلا رافكلا ائيطعأ نيذلا نحن ءانيديأ تبسك

 نإوإ لوقي ىلاعت هللا نإ .مهتاططخم حاجنإ يف انئاودأو انللعب انمهسأو

 ربصلا نم انسالفإ الولف «ائيش مهديك مكرضيال اوقتتو اوربصت
 نم تاططخملا هذهل ناكام ميلسلا روصتلاو ناميالا نمو لب .ىوقتلاو

 اهبقعت ةءافغالا وأ لمدنيام ناعرس يذلا حرجلاك وهف ناك نإو ءرثأ

 . ةبثولا

 اودسفأف رافكلا ءاج ىتح نييقيقح نيملسم انك اننإ لوقن نيحو
 نوكن لب «بسحف انروصت يف نيئطمم نوكن ال اننإف انايندو اننيد انيلع

 يذلا قيرطلا كلذ .ةدوعلل حيحصلا قيرطلا انسفنأ ىلع انعطق دق

 رهاظمو بابسأل انمهفو «نيفرحنم انك انئأب انتفرعم نم ًاساسأ أدبي
 . ةماقتسالاو فارحنالا

 رهاظم ضرعن ثيح يلاتلا لصفلا يف كلذ قادصنم ىرن فوسو
 كلت نأ ضرعلا لالخ نم حضتيسو «يمالسالا ملاعلا يف ةيناملعلا

 انسفنأ يف ةنماكلا ةيتاذلا لماوعلا الول دجوتل تناكام رهاظملا

 . انتاعمتجمو
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 قاكشلا لَّّصفلا

 ةّييالئإلا ايها ةيناَماِعل] مالم

 لاق 5 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ مامالا ىور

 سانلا ثبشتي ةورع تضقتنا الكف .ةورع ةورع مالسالا نضقنيل»

 .©)«ةالصلا نهرخآو مكحلا ًاضقن نهوأو اهيلت يتلاب
 نأ ريغ ًايدق نيملسملا ماكحلا تافرصت يف فارحنالا أدب دقلو

 غلب نيح ثيدحلا رصعلا يف الإ رهظي مل ةورعلا هذه يعاولا ضقنلا
 .نورقلا ةليط مالسالا ناك .روهدتلا ةياغو فعضلا ةرارق نوملسملا
 تناكو ءرخآ جونم يأ هب لدبتسي نأ نم سوفنلا يف قمع ومعأ ةقباسلا
 . هئانبأ يف عمطت و أ هلواطت نأ نم رقحأ ةيلهاجلا

 نم قبي ملف ًامامت سكعنا دق ثيدحلا رصعلا يف لاحلا نأ ريغ

 ثيدحلا فلس ينلا ةئطاخلا تاروصتلا كلت الإ ًايعقاو  مالسالا
 ةدايق ىلوتت ةشفتنملا ةيبوروألا ةيلهاجلا تناك هسفن تقولا يفو اهنع
 جودزملا عضولا اذهل ةجيتنو «ةيناسنالا ةراضحلا هيجوتو يرشبلا ركفلا

 .ىربكلا ةورعلا كلت تضقتناو يمالسالا ملاعلا ىلإ ةيناملعلا تبرست

 نأ نكمي ءيش يمالسالا ملاعلا يف نكي مل ةيسايسلا ةهجولا نمف

 .حيحص هدنسو .761/8 :دئسملا )1١(
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 نأ ىتح ماكحلا ءاوهأل ًاكورتم رمألا ناك لب يسايسلا يعولا ىمسي

 يف نيملسملا لاح ىلع نييبرغلا نيثحابلا ضعب هقلطي يذلا فصولا
 «ةحصلا نع ًاديعب سيل  ةغلابم نم هيفام مغر  يضاملا نرقلا
 : مهدحأ لوق كلذ نمو

 اهل سيل ةعيرش .يقرش لك ةهبج يف ةزجوم ةعيرش تبتك دق»
 يقرشلا لجرلا اهيأ كيلع : يهو ءرشعلا ةيبوروألا اياصولا ين ليثم
 اذإف .هدبعتو هسدقتو اكلم كيلع هللا هميقي يذلا لجرلا لجت نأ

 داهطضا رش كدهطضاو كعاتمو كلاومأ بلتسا اذإو هبحأ كبحأ

 تنأو كديس هنأل ,هل اذه نع لوحت نأ كايإو ءًاضيأ كلذ ىلع هبحأف
 , 9مهتنامأ يف ةنامألا بحاص فرصت كب فرصتملا كالومو هدبع

 ملاعلا يف  مظنملا ريغ  ءاضقلا ناك ةيعيرشتلا ةهجولا نمو

 يتلا ةرخأتملا تارصتخملاو يشاوحلاو حورشلا ىلع دمتعي يمالسالا

 اهنوهقفي نيذلا لعج دح ىلإ تايمعملاو مسالطلا ىلإ برقأ تناك

 ةطلسلا يوذ ءاوهأ تناك اهبناجبف عيرشتلل ديحولا ردصملا نكت مل

 .خلإ .. .ةليبقلا ديلاقتو عمتجملا فارعأو

 يف فارحنالا قبس امك وه ملؤملا عقاولا اذه ببس ناك ذإو

 للا ناك دقف .هميكحتنو هقيبطت قف يلاتلابو همهفو مالسالا روصت

 ةديقعو ًامزاج ًانايإ مالسالا ىلإ ةدوعلا وه ةلكشملل حيحصلا ديحولا
 . الماك ًاقيبطتو ةصلاخ

 هجتنأ مظعأو رطخأ فارحنا ناك لب عقت مل ةدوعلا هذه نكل

 .ةماعلا اهترطيسو ةيلهاجلا قوفت وهو ةمزألا نم يناثلا قشلا

 .11/5 :يمالسإلا ملاعلا رضاح .درادوتس (9)
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 لك يف نيلهذم كش نود اناك ةرطيسلا كلتو قوفتلا اذه

 'ريثكب مظعأ امهوأر  ًاعقاوو |مهف نيفلختملا  نيملسملا نكلو .ناديم

 ةمألاب تقاح يتلا ةيسفنلا ةمدصلا نأ دح ىلإ امهتقيقح نم ًادج
 نم ريثكلا ىلإو اهراثآ فيفختل نينسلا تارشع ىلإ تجاتحا ةيمالسالا

 . ةجردتملا براجتلاو تاالواحملا

 يتاذلا نيملسملا لبقت ناكمإ نع ًافلس تقيس يتلا جذامنلا ينو
 .ةقيقحلا هذه حضوي ام ةيناملعلل

 ريغ فارحنالا نأ اهيلإ هابتنالا ردجي يتلا اياضقلا مهأ نمو

 مامأ يمالسالا هقفلا دومج نم صلختلا قلطنم نم أدتبا دوصقملا

 وه مهفلخت ببس نأب نيملسملا مهوت نمو .ةديدجلا ةيويحلا تاريغتلا

 ةريدج ةيبرغلا ةايحلا بيلاسأ ةاكاحم نأو يرادالاو يميظنتلا مهزجع

 ةامسملا ةكرحلا تماق ساسألا اذه ىلعو ,«فلختلا كلذ ىلع ءاضقلاب

 .رصمو ةيكرت يمالسالا ملاعلا يحانج يق «حالصالا ةكرح»

 هموسرم ديجملا دبع ناطلسلا ردصأ م1884 ه1788 ةنس يف
 اهروهظ أدبم ذنم ةيلعلا انتلود نأ سانلا مومع ىلع يفخيال) :ريهشلا

 ةيعرشلا نيناوقلاو ةليلجلا ةينآرقلا ماكحألا ةياعر (ىلع) ةيراج يهو

 ةيرامعو ةيهافرو ةينسلا انتتطلس ةناكمو ةوق تناك اذلو ءاهمامتب ةفينملا
 ببسب ةنس 16٠ ذنم رمألا سكعنا دقو «ةياغلا دح تلصو اهيلاهأ

 ىلع ٌءانب ةفينملا نيناوقلل الو فيرشلا عرشلل لاثتمالاو دايقنالا مدع

 فعضلاب اهتوق تلدبتف «ةعونتملا بابسألاو ةبقاعتملا ثراوكلا ورط
 نآلا نم يؤر دق .. .ةيهلإلا ةنوعملا ىلع ًادامتعاو . . .رقفلاب اهتورثو

 ةرادإ اهب نسحتت ةديدج نيناوق سيسأتو عضو موزل ةيمهأ ًادعاصف
 ةرابع يه نيناوقلا هذهل ةيساسألا داوملاو ؛ةسورحملا ةيلعلا انتلود كلام
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 جارخلا نييعتو لاملاو سومانلاو ضرعلا ظفحو حاورألا ىلع نمألا نع

 0 . مهمادختسا ةدمو ةمدخلل ركاسعلا بلط ةئيهو

 ضرتعي نأ دحأل سيلو ًادج ًايرورض ناك حالصالا نأ قحلاو
 روصتلا شبغو مهفلا ءوس نم اهبحاص ام نكلو ءاهتاذ يف ةركفلا ىلع
 رخآ ىدأ كلذ لك .هتالولدم ةعسو حالطصالا ةنورم ىلإ ةفاضإلاب
 هسفن حالصالا راعش تحت اهلماكب ةيمالسالا ةعيرشلا قحس ىلإ رمألا

 .س كروتاتأ هلعف ام وهو

 ريرقت ةعلاطمب قيرطلا لوأ نم كلذ ظحلن نأ انتعاطتسا يفو
 ابنع قثبنا ىتلاو دالبلا يف ةيعيرشتلا ةلاحلا ةساردل ةلكشملا ةنجللا

 رمأب قلعتت يتلا ةهجلا نأ يلاعلا ردصلا ةرضح ىلع ىفخي ال»
 ,ةبوقعو تالماعمو تاحكانم ىلإ مسقنت اهنأ امك هقفلا ملع نم ايندلا
 ةثالثلا ماسقألا هذه ىلإ مسقنت ةندمتملا ممألل ةيسايسلا نيناوقلا كلذك
 عاستا داز امل هنكل (!) يندملا نوناقلا اهنم تالماعملا مسق ىمسيو (!)
 نم ريثك ءانثتسا ىلإ ةجاحلا تسم راصعألا هذه يف ةيراجتلا تالماعملا
 اههريغو سالفالا ماكحأكو ةلاوح اهومسي يتلا ةحجتفسلاك تاالماعملا

 ىمسي ضصوصخم نوناق تاينئثتسملا هذه عضوو يلصألا نوناقلا نم

 , ©(. . .ةراجتلا نوناق

 ,هراجتلا نوناق يف ةلثمتم ةعيرشلا يف ىلوألا ةملثلا تناك اذكه
 وهو نوناقلا هيلع ينب يذلا يركفلا ساسألا يه ىربكلا ةبيصملاو

 .؟84 :ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات (9)

 .9595- 594 :قباسلا ردصملا (4)
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 حالطصالا يف ىمسي ام هنيعب وه يذلا يندملا نوناقلا نم ًاءزج هرابتعا

 . !!«تالماعملا يهقفلا
 ةرفاكلا ةمظنألاب مالسالا ةنراقم :ةليخدلا ةركفلا كلت م

 !(ةندمتم» اهممأ رابتعاو
 حالصالا يذفتم دنع ةلفغلاو ةجاذسلا هذه

 ةيعاو ةركف ابوروأ يف سرادلا يكرتلا بابشلا دنع تحبصأ لئاوألا

 ىمسمب ةيبرغ ةفاقث نوفقثملا كئلوأ دبتسا مث نمو .ًاموسرم ًادبمو

 ذبن ىلإ ةياهنلا يف يمرت يتلا ةصاخلا هتافصاوم اوددحو حالصالا

 .ةرفاكلا ايوروأ باكرب كسمتلاو مالسالا

 تأشن» نأ ىلإ رمألا روطتو جنرفتلا حور كئلوأ بولق يف ترس

 دح عضو يف اهدنع لثمت يذلا يلخادلا حالصالاب بلاطت ةيروث ةكرح
 فلتخم نم ةكرحلا هذه ةداق ناكو «ةقلطملا ديمحلا دبع ةطلسل

 وهو ...فدحملا اذه الإ مهعمجي ال تاطابترالاو لويملاو تاهاجتالا

 .بلطملا كلذ دعب ءيش ىلع نوقفتيال مث «ةيروتسد ةموكح مايق
 يف أرقي نأ مهنم لكل حيتأ ام ردقب ةددعتم ةيسايسلا مهتايرظن

 نالوميد دنومدأ باتك هديب عقو نيدلا حابص !اهنقتي يتلا ةيبنجألا ةغللا

 ةركف قئنتعا مث نمو 20نيينوسكسلا زيلكنالا مدقت رس نع

 . .ةيزكرماللا

 «تموك تسغوأ» ىلع فرعت هنأ هظح ءوس نم ناك اضر دمحأو

 صاخلا خيراتلاب هتاروشنم خيرأت ىلع رارصالا دح ىلإ ةيعضولا قنتعاف

 ةلود تاروشنملا هذهب دوقيل يرجهلا خيراتلا فذحو نييعضولل
 . !ةفالخلا

 .817؟ ص ةمسقلا هذه نع لوألا لصفلا يف هانركذ ام عجار (6)

 .لولغز يحتف دمحأ :ةيبرعلل همجرت (3)
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 يلع يزيلكتإ» مساب فرعي ناك هوبأو ةيواسمن همأ اضر دمحأو

 . 7 مه ةيحو زيلكنإلل هلويل ًارظن (كب

 ءانثأ اهرصاع ىتلا ةيموقلا ةعزنلاب ًارثأتم ًاينطو ناك لامك قمانو

 , "ةفلتخملا ةيبوروألا مصاوعلا ف هتماقإ

 ناطلسلا نيبو ةكرحل ا هذه نيب موتحملا مادصلا عقوو

 .داهجلا نالعإو ةيمالسالا ةعماتلا ىلإ هتوعد

 ةكرحلا هذه م لشي نأ هئاهدو هتكنحب عاطتسإ ١ م57 ةنس يفو

 ةكرحلا هذه هتقلخ يذلا وحلا نكلو ءاهرصانع نم ًاريثك ليمتسيو

 تاكرح ءوشنل ًاعجشم ًاعفاد تناك مالسالا دض اهترشن يتلا راكفألاو
 اهقامعأ يف يفختو ةكرحلا هذه فادهأو تاراعشب حسمتت ةيرمأت ةيرس

 .نابسحلا يف نكي ملام

 تحدم اهمعزت يتلاو ركذلا ةفلاسلا ةكرحلا نأ لوقلا عيطتسن

 ءادعأل وحلا يبت دقاهو ءةاسأملا نم يتاذلا بناجلا روصت هناوعأو اشاب

 ىلع نيدمتعم ةعيرشو ةديقع مالسالا ىلع اوضقي يك نيصبرتملا ةمألا

 !بناخلا كلذ

 ينويهصلا رمتؤملا عمتجإ 181/ اهسفن ةنسلا كلت يف هنأ كلذ

 مكحل ةعباتلا نيطسلف يف ليئارسإ ةلود موقت نأ ررقو لوألا

 .ديمحلا ديع

 نوكلو نيطسلف ىلع ةمواسملا رارصإب ضفر ناطلسلا نأ ببسبو

 .1؟57- 5515 :كشك لالج .يركفلا وزغلاو ةيموقلا 7

 ةكرحب قلعتي ايفو 224 :ىودنلا «ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا رظنا (4)

 قرشلا يف نيدلا :(ىربرأ) باتك ىلع عالطإلا نسحي اهيف يبوروألا رثألاو يكرتلا حالصالا
 .كا15 508 :يناثلا ء ءزحلا ب هعاتوتمو ةمل همت ءءانونمو : لصف 7

 كا



 حاجنل ًارظنو ءروصعلا لاوط دمخي مل مالسالا ىلع يدوهيلا دقحلا

 ةينامثعلا ةفالخلا ريمدت رمألا ىضتقا دقف ابوروأ يف ةيدوهيلا ةبرجتلا

 روهظ ةحتاف نوكتل اهتاراعشو اهفادهأ يف ةيسنرفلا ةروثلاب ةهيبش ةروشب

 ةيملاع ةيدوهب ةموكح مايق» ميدقلا ملحلاو مظعألا فدهلا مامأ قيرطلا

 , 0! دوواد لسن نم اهكلمو دوملتلا اهروتسد

 كتلوأل ريمدتلا اذه يف ىلوطلا ديلا نوكت نأ يف ًاقالطإ ةبارغ الو
 اينابسأ مهيلع تقيض نيح مالسالا ةحامس مهتعسو نيذلا دوهيل

 , 23 ”)ةينارصنل

 نم ةيمالسإ رصانع نويدوملتلا دجي نأ يف كلذك ةبارغالو

 ةيطغتلا نولكشيو ةميظع تايحضت نولذبي ناميالا فاعض وأ نيلفغمل

 . ةرما ؤملل ةمزاللا ةيرورضل

 نم نيلفغملا وأ نيروجأملاو ةمتودلا دوهيلا) نيرصنعلا نيذه نم

 داحتالا» ةكرحب ةامسملا ةيناملعلا ةكرحلا تنوكت (مالسالا ءايعدأ

 نوتيس» هلاقام رظننلو ١2مهيف مالسالا خيش يأر عدنلو
 :(نسطاو

  ةيدوهب وأ ةيدوبب تناك ةكرحلا يف ةيقيقحلا ةغمدألا نإ»

 دوبهم نمو ءاينغألا ةمغودلا نم ةيلاملا اهتدعاسم تءاج دقو . ةملسم

 مكح ىلع ءاضقلا يسورلا تالوكوتوربلا رشان سولين يجرس عقوت دقف ةغلابم يأ اذه يف سيل (5)
 .نينسب هتوم دعب كلذ ثدحو دوهيلا تاططخمل اذيفنت ةينامثعلا ةلودلا ىلعو ايسور يف ةرصايقلا

 ةلودلا ىلإ اوأجتلاف ايييديأ يف اهطوقس دعب سلدنالا نم دوهيلا اليبازياو دنانيدرف جرخأ "060

 . ةينامثعلا

 .شماوهلا عم اهدعب امو 7/1/8 ةينطولا تاهاجتالا رظنا  يربص ىفطصم وه )1١(
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 تسبادوبو انيف يف نييملاعلا هبش وأ نييملاعلا نييلامسأرلا نمو كينالس
 . «ًاضيأ ندنلو سيراب يف امبرو نيلربو

 ريغ اهنأ يقرتلاو داحتالا ةيعمج نيوكت يف ةزرابلا ةقيقحلا نإ»

 وضع اهتداقو اهئامعز نيب رهظي مل اهسيسأت ذنمف ةيمالسإ ريغو ةيكرت
 نأ ؤرجي سانلا نم دحأ نكيملو ...فاص يكرت لصأ نم دحاو
 ًارود بعلتس ةمنودلاب ةفورعملا ةرومغملا ةيدوهيلا ةئفلا هذه نأ أبنتي
 .239خيراتلا ريس يف ةريطخخ جئاتن امل ناك ةروث يف ًايسيئر

 ةليخدلا ىوقلا لك هيف تفقو ةفيلخلا عم ريرم عارص دعبو
 ةفالخلا نع ديمحلا دبع تصقأو ةبصعلا هذه ترصتنا هدض ةليمعلاو

 وه هنم لستره رأثب ذخأ يذلا ناكو م1904 ه1798 ةنس ةوقلاب

 اهططخم قيرط يف ةريخألا ةبقعلا تلاز هلاوزبو !يدوهيلا وص هرق»

 . !ىنيداللا

 ًاناطلس تراتخاو ةسايسلا نع ةفالخلا ةبصعلا كلت تلصف

 نأ اوأرو «نيتقؤملا تاوبابلا دحأ الإ مهرظن يف يواسي نكي مل اديدج

 ةركفب اودانو كتئلوأ اهلطبأ دقف ةيمالسالا ةعماجلا ةركف امأ

 تايالولا كيرتت ىلإ فدهت مهتكرح نأ نينلعم ةيناروطلا ةيموقلا
 قلعتلا ىلإ برعلا عفد أمن ب برعلا - دندودصقي اوناكو ؛ ةينامثعلا

 مه نيدانم سنارول تارباخملا ليمع دي يف مهلبقتسم عضوو ايناطيربب

 .ةيبرعلا ةيموقلاو ةيبرعلا ةروثلاب اضيأ

 نيطنطسق تنوكلا مهنمو نيقرشتسملا نأ سيول درانرب ركذيو

 . 5/٠559 :يركفلا وزغلاو ةيموقلا (١؟)

 هدمه



 مه نيدلا لالج ىفطصم ىمستو مالسالا ىعدا يذلا يكسيرزوب

 كلذ روتسدلا مهتيصع تنلعأ مث .23ةيناروطلا ةركف اوسسأ نيذلا

 روتسدلا ءاجو تاياغلا مظعأ ةضيرعلا مهتياعد هتلعج يذلا منصلا

 ىلع ددشو «ةينوساملا تاراعش عفر ذإ ةينيداللا مهفادهأ نع ًاربعم

 مساب ءيش لك يف نيملسملاب نيملسملا ريغ ةاواسمو ةينيدلا ةيرحلا
 حالصالا مساب ةيعرشلا مكاحملا لمع لطعو ؛ةينطولا ةدحولا

 لكب لمعلا نم اونكمتي يك مالسالا ءادعأل ةصرفلا حاتأ امم نينقتلاو

 .طاشنو ةيرح
 يركفلا ءاهتنالل ًارشؤم «بلأ كوك ءايض» راكفأ انربتعا اذإو

 نكل «ةرفاس ةينيدال ةكرح كش ىندأ نود اهدجنسف ةكرحلا هذهل

 ناك دقف ةيقيقحلا اهفادهأ رهظت مل ابنأل اهنأشب نيددرتم اولظ سانلا

 .ةرهام ةقدب ذفني ططخملا
 همامأ عجارتت «لطب» عانطصأ يضتقت . 5 ةيلاعلا ةبعللا تناك دقل

 ريبكلا اهلمأ هيف ةسئايلا ةيمالسالا ةمألا قلعتو !ةرارتلا ءافلحلا شويج

 يف يقابلا قمرلا ىلع ضفقني هخافتناو هتمظع جوأ يفو ؛دوشنملا اهملحو

 نم اعطق لضفأ اذهو (١*)!دبألا ىلإ اهيلع زهجنو هشبنيف ةمآلا مسج

 . مالسإلا مدهو 23 ©بايكرت ميسقتل عورشم ةثامو لا لك

 ىقلأو ءافلحلا ىدحتي فقوو رهاب حاجب لطبلا ةعانص تمتو

 ةرمث تناكو !هعم ضوافتلا نم ادب ءافلحلا ري لو 2' ةرحبلا يف نانويلاب

 .99؟1/ :سيول درانرب طسوألا قرشلاو برغلا (9)

 :نآرقلا لالظ ينو .ةشيرج .د ؛ةاغفطلا مكحي امدنع باتك نم ميعزلا ةعانص لصف رظنأ )1١4(

 .15 :ةيبرغلا 86/4
 ١149. :قداص دمحم «ةيلثيفايكملاو ةيسامولبدلاو

 . يمالسإلا ملاعلا رضاح يف نالسرأ بيكش ريمألا هصخخو رافوج :هفلأ باتك ناونع (18)

 ناف مومعلا ىلعو ؛منصلا لجرلا» باتك فلؤم مهركذ لالقتسالا برخل نويقيقحلا لاطبألا (95)

 عبارلا لصفلا رظنا ,ةجوملا بوكر نم كروتاتأ تنكم يتلا يه كارتالا نيدهاجملا ةعاجش

 .روكذملا باتكلا نم
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 طورشلا تاذ «نزريك» ةيقافتاب ةفورعملا ةيقافتالا - يه تاضوافملا
 :ةعبرألا

 .ايكرت نم ًايئاهن ةيمالسإلا ةفالخلا ءاغلإ 9
 . مالسإلا عم ةلص لك ايكرت عطقت نأ  ؟

 رصانعلا عيمج ةكرح لشو ديمجت ايكرت نمضت نأ
 .ايكرت يف ةيقابلا ةيمالسإلا

 روتسدب مالسإلا ىلع مئاقلا ينامثعلا ر وتسدلا لدبتسي نأ -
 ,2070تحب يندم

 : لائاق ةيقافتالا ذيفنت تاوطخ «جنو رتسمرأ» خرؤملا فصيو

 عرش يذلا لماشلا ميطحتلا لمع لمكي كروتاتأ لامك قلطنإ»
 نفعتملا اهيضام نع ايكرت لصفي نأ هيلع بجي هنأ ررق دقو هيف
 مطح وه ءابب طيحت يتلا ضاقنألا عيمج ليزي نأ هيلع بجي ,دسافلا
 لوحو .ةيطارقميد ىلإ ةنطلسلا لقنو .ميدقلا يسايسلا جيسنلا ًالعف
 ,ةيداع ةيروهمج ةينيدلا ةلودلا لعجو .ءبسحف رطق ىلإ ةيروطاربمالا
 ةيروطاربمالا نع تالصلا عيمج عطقو (ةفيلخلا) ناطلسلا درط هنإ
 هتاروصتو اهلماكب بعشلا ةيلقع رييغت يف نآلا أدب دقو «ةينامثعلا
 جهانمو ثيدحلا بيلاسأو هديلاقتو هقالخأو هسابلو هتاداعو ةميدقلا
 .2040(يضاملاب هطبرت يتلا ةيلزنملا ةايحلا

 مدهلا نف يف ةيرقبع رلته نم مظعأ هربتعاو هلمع يبنيوت حدتماو
 اهماقأ ىتلا ةيكرتلا ةيموقلا ةلودلا نإ» :لاقو ,يضاملاب ةلصلا عطقو
 _روطسلا هذه ةباتك تقو  ودبت يبرغلا قسنلا ىلع لامك ىفطصم

 .قباسلا باتكلا يف تاليصفتلاو 1و : مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا (1)

 15 :ةيمالسالا ةركفلاو ةيبرغلا ةركفلا نيب عارصلا (14)

 مال



 يمالسا دلب يأ يف تقولا كلذ ىتح هلثم ققحتي مل ًاحجان ًالمع
 , 2150عريخ

 :للئاق  ةصاخلا هتقيرط ىلع  ثمس لوتناك درفلو هحدتماو

 مل ةديدج ايلع لثم قلخو اهنأش ةعفر ليبس يف ايكرت انيأر . . .»
 مالسإلا تررحو اهميلاعت تغلأو ةينيدلا تاطلسلا قحس يف ددرتت

 .!!©””(ميوقلا قحلا نيدلا نع باقنلا تفشكو

 امك ةمألل عرشي هللا نود نم افإ هسفن لامك ىفطصم بصن

 نوناقلاو يرسيوسلا نوناقلا نم هرثكأ نوكتي ًاديرف ًانوناق قفلف ءءاشي
 هنأ يعدي وهف كلذ عمو ءهدنع نم يقابلا لمكأو امهريغو يلاطيالا

 : الئاق هدنع نم هلك

 انلق هيف ًاعرش نكلو اولاقو لاق هيف ًاعرش ديرنال نحن»

 ,0"2(لوقنو

 نأ لوقيف باونلا سلجم يف ةسلج نييبرغلا باتكلا دحأ فصيو

 :لئاق فقو لامك ىفطصم

 نييرصع انوكي نأ بجي ةيرصع ةمأ يف ءاضقلاو عيرشتلا نإ»

 . «ديلاقتلاو ءىدابملل ال نامزلا لاوحأل نيقباطم

 :ًارسفمو ًاحراش لدعلا ريزو هاقتقا مث

 امب ديقتي نأ نودب هسفنب ركفي نأب ريدج يكرتلا بعشلا نإ»
 ةءودبم ةيئاضقلا انبتك داوم نم ةدام لك ناك دقو .هلبق نم هريغ ركف

 »/11١8. :خيراتلا ةسارد رصتخم (19)

 .786 :يلطوبرخلا يلع :ةفالخلاو مالسإلا (؟١)

 .747/» : يمالسإلا ملاعلا رضاح (11)

 ماد



 لب يضاملا يف اولاق اذام تاصأ انمهي الف نآلا امأف .ةسدقملا لاق ةملكب

 .""92نحن لوقنو نحن ركفن نأ

 : هلوقب نيينوناقلا دحسأ ةرم هيلع صضرتعيو

 باتك يأ يف دجوي ال هعضو نوديرت يذلا ماظنلا اذه نإ»

 : يلاتلا باوحلا ىقلتيف .«نوناقلل

 نم ترمو تفيكت ًارومأو ءايشأ الإ تسيل مظنلا نإ ب

 ,("9!!«مبتكلا

 | اهل رربمال يتلا لامعألاو طرفملا ولغلاو فرطتلا ةجيتنو
 . تاك يذلا صقنلا بكرمو مالسالا لع يبوروألا دقحلا سيفنت

 تاءارجإو تاريبذت ةنملعتملا ايكرت تذختإ نويلامكلا هرعشتسي

 :ًاقح ةبيرغ
 ةيبرعلا فرحألاب ةيكرتلا ةباتكلا باهرالاو فنعلاب تغلأ دقف

 اهتغلب هتمجرت وأ فحصملا تبتكو «ةيبرعلاب ناذآلا تمرحف تأرجت مث
 ىلإ هتلوح وأ اهنم ًاريثك تلفقأو دجاسملا ددع تددحو .نيجهلا
 ةرازو تغلأو ءايفوص ايأ عماجب تلعف اهك هتسادقو قفتي الام
 ىلع يرهظملا ىتحو يركفلا خسملا حالسلا ةوقب تضرفو .فاقوألا

 تغلأو ؛ءامدلا اهلجأل تلاس ىتلا ةيبوروألا ةعبقلا ةكرعم اهيس ال ةمألا
 ءايحلاو ةمشحلا رهاظم ةيدادبتسإ ةروصب تمطحو «ةيمالسالا دايعألا
 ءيش لك يف ةيبرغلا ةأرملا ديلقت ىلع ءاسنلا تهركأف .نييمالسالا

 .846 044/0 :قياسلا ردصلا (01)
 .508 :منعلا لجرلا (7*)

 كفرا



 قحو نيعروتملا نم اهقيرط ضرتعا نم لك ةمراص ةدشب تبراحو
 , "2نييلامكلا نمام ائيش نيلدتعملا

 اهفصو ايك يه ةيلامكلا ةيناملعلا ايكرت ةموكح نإف كلذلو
 ارتاجناو اسنرف زارط نم ةينيد ةموكح تسيل نالسرأ بيكش ريمألا
 ايسور يف ةيفشلبلا ةموكحلاك نيدلل ةداضم ةلود يه لب 2( ايست

 مل ةفورعملا اهتاروثب برغلا يف ةينيداللا لودلا ىتح هنأ ذإ .ءاوسب ءاوس
 ةصاخلا مهسوقطو نيدلا لاجر يزو ليجانألا فورح يف لخدتت

 .2"*سئانكلا يغلتو

 ماكحلل ًاخراص ًاجذومن قلبخ دق لامك ىفطصم نأ ةرملا ةقيقحلاو
 تاسايس يف هرثأ ذفلا يدادبتسالا هبولسأل ناكو يمالسالا ملاعلا يف
 ًايفاك ًارربم يبرغلا رامعتسالا ىطعأ هنأ ايك «مهنم هذعب ءاج نم
 يبرعلا برغملا دالب ريصنت تررب ًالثم اسنرف نإف مالسالا ىلع ءاضقلل

 !! مهسفنأ نيملسملا

 ىفطصم نأ نولوقيو مهدالب يف ةيناملع تاموكح ةماقإب  ءايعزلا

 . رصتم ُِق

 اهنأ بج ىري اك "9 ءايكرت ىلع ةقوفتم يلع دمحم مايأ ذنم ةيبوروألا

 لوب ناج «برغلا يف مالسإلاو ةيكرت» لصف ءناملكورب ؛ةيمالسإلا بوعشلا خيرات رظنا (94)

 .3784 :ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلاو ء185 141 :ور

 ةيسلا : يمالسإلا ملاعلا رضاح (9؟8)

 . 11١ /# :خيراتلا ةسارد رصتخم (55)

 كفن



 «برغلاب ًانوتفم ليعامسا يويدخلا ناكو .©57كلذ يف ايكرت تقبس
 مث رمت نوٌّؤش ف ايناطيرب لخدتل ةلشافلا هتسايس تدهم دقو

 .ايئابن اهلالتحا

 ىرقلا تأدبو ثييخسا هططخمي رمورك عاج لالتحالا سس

 ةايحلا نوؤش نع هلزع وأ مالسإلا ءاغلإ ةكرح ىلع فرشت ةيماعلا

 .اهلك

 ءايلعلاو ءامعزلا الول حجني نأ هريغل الو رموركل نكي مل هنأ قحلاو
 ِق يسايس بزح لوأ ينطولا برحلاف .هتمدخب اوعوطت نيذلا

 :هيف دجنو م 148/7 ةنس يمسرلا هجانرب نلعي  رصم

 لاجر نم فلؤم هنإف ينال يسايس بز ينطولا بزحلا»

 نييرصملا راشعأ ةعست نأل نوملسم هتيبلغأو ءبهذملاو ةديقعلا يفلتخم

 رصم ضرأ ثرحي نم لكو دوهيلاو ىراصنلا عيمجو .نيملسملا نم
 ملعيو «تادقتعملا فالتخال رظني ال هنأل ءهيلإ مضنم اهتغلب ملكتيو

 .©80(ةيواستم عئارشلاو ةسايسلا يف مهقوقح نأو ناوخإ عيمجلا نأ
 ىفطصم تقبس تناك امبرف حجنت نأ اهل ردق ول ةيبارعلا ةروثلاو

 :لوقي اهئامعز دحأ وه اهف ةريثك ءايشأب لامك

 لشم ةيروهمج رصم بلق ىلإ انتكرح ةيادب ذنم يمرن انك»
 اوناك مهخأل ةوعدلا هذحل اودعتسي مل ءاملعلا اندجو انكلو ءارسيوس

 لبق ةيروهمج رصم لعج يف دهتجنسف كلذ عمو مهنمز نع نيرخأتم
 :لوقي نأ كلذ دعب رمورك عنمي يذلا ايف اذهلو 292تومت نأ

 « يعامتجا ماظنك لشاف هنكلو نيدو ةديقعك حيجان مالسإلا نإ»

 يداليملا عباسلا نرقلا يف ةيبرعلا ةريزجلا بسانتل هنيناوق تعضو دقف

 . 5417-47 :مالسإلا ةهجو (017)

 1614/1١. :ةينطولا تاهاجتالا (؟8)

 .185/9 :قباسلا ردصملا 55١

 كمت



 عمتجملا روطت ةهجاومل ةيفاكلا ةنورملاب حمسي ال يدبأ كلذ عم هنكلو

 , 7”)(يناسنإلا

 ملسملا نأ» نييرصملل دكؤي نأ ىلع صرح دق رمورك نأ مث
 نأ دكأ [ك .رصم مكحل حلصيال ةيبوروأ قالخأب قلختملا ريغ
 نمو ©5(ةيبوروأ ةيبرت نيبرتملا نييرصملل نوكيس يرازولا لبقتسملا
 « مهعم (نيرونتملا) ءالعلا نواعت يف ةديدشلا نيلتحملا ةبغر تناك انه

 «(ةيحالصالا» ةكرحلل مهعيجشت يف تلجت يتلا ةبغرلا يهو

 . اهناضتحاو

 هراثأ يذلا هدبع دمحم خيشلا وه رصم يف حالصألا ميعز ناك

 حالصالا ىلإ وعدي ٌبهف ناديم لك يف نيملسملا فلختو برغلا مدقت

 لمأ ناكو «يناغفألاب ريهشلا يدابآ دسألا نيدلا لامج ركفب ًارثأتم

 نأ امهريغو بجو رمورك حضوأ امك يبيلصلا يدوهيلا ظطخملا
 ةعماج سسؤم «ناحخ دمحأ ريس» ةكرحل ًامامت ةلثامم خيشلا ةكرح نوكت

 ةراضحب نينوتفم اوناكو «ددجلا ةلزتعمل» تمست يتلا دنهلاب «هرق يلع»

 .دح ىصقأ ىلإ اهب نيرهبنم برغلا

 ناك نإو خيشلا نأ امك ءدنهلا فور ريغ رصم فورظ نكلو
 امم رثكأب ةيمالسالا رعاشملا مدصي نأ عطتسي مل «””ًافرطتم ًايلازتعا

 ملاعلا ءاحنأ نم ريثك يف ةجض هتافرصت ضعب دض تماق ثيح لعف

 ).*( :قباسلا ردصملا ١/2789 55١6.

 751/1١. :قباسلا ردصملا (*”5)

 يف ناك ناو ةيبهذملا تاءامتنالا نم خيشلا هب فصوي نأ جيا ام برقأ وه اذه لعل (*5)
 ةكئالملل ةروهشملا هتاليوأت يف هتينالقع وأ هتيلازتعا رهظتو ءانايحأ لقتسم هاجتا هل عقاولا
 تعفد يتلا يه تاليوأتلا هذه تناك ارو خلا . .مدآ قلخو ليبابألا ريطلاو نجلاو
 «بج هنع اهلقت ةايردا ال ةقيقحلا يف ناك ..هديع يقيدص نا يف كشا» هلوق ىلإ رمورك
 .مالسإلا ةراضح يف تاسارد .7494 ص

 ةو/و



 (.. .ريفوتلا قيدانص ةحابإ ىوتف «ةيلافسنرتلا ىوتفلا) يمالسالا
 ةلود يه رمورك اهديري يتلا «(ةثيدتلا رصم» نأ يف كش ةمث سيلو

 رم يذلا طرشلا ىلع نوكتس اهتموكحو مالسالاب ال ةلصاال ةينيدال
 ناك اغإو (ةحضاو ةروص ودبي امك هيدل نكت ملف هدبع دمحم امأ « ًافنآ

 اذملو . يزيلجنالا لالتحالا لظ يف هدشني يذلا حالصالا ىلإ فديي

 ريخألا نم تالزانت ميدقت ينعي خيشلاو رمورك نيب نواعتلا نإف

 اوناك نيذلا «رارحألا ريغ» ءايلعلا مهف امل كرتشملا ودعلا امأ لوألل

 !ةروص ةيأ يف هعم لمعلاو لتحملا نم نورفني  مهيفام مغر

 دقنو رهزألا ةمجاهمب يحالصالا هلمع هذبع دمحم أدتباو

 .رامثلا فطقي هئارو نم رموركو ةيعامتجالا ةايحلا دقنو مكاحملا

 عل ةمزأك ١ سم ارح داكم هد ايناطيرب دنان فقل ةعيرشل .ثلأ ءاضلإ لع ةمااع اعداعك اناطب ب يي ثنا دقل

 ةليسو لضفأ ن نأ ىأر رمورك نأ ريغ «داليلا ف انك روف ةيمالسالا

 ووذ» ءايلع اهالوتي نأب اهاوتحم نم ةيعرشلا مكاحملا غيرفت وه كلذل
 ةاسضقل صاخ طعم قف خيشلاو وه هفارشإب مهتيبرت مق «يررحت عباط

 اهيلع لصح هن أ ركذي يتلا تامولعملا كلذ يلع ةمزع ىوقو .عرشلا

 جيرختل " ةرجلاو اسمنلا ةموكح وفيجارس يف اهتأشنأ يتلا ةيلكلا نع

 نم اهحاجن تثتبث ثأ ةيلك» ابهأ اهبنع لوقي يقلاو نيملسملا عرشلا ةأسضق

 ماع هتموكمل يونسلا هريرقت يف كلذ نع ثدحتيو «هوجولا لك

 53ه

 ةيافك تاذ ةنحل فرصت تحت تامولعملا هذه تعضو دقو .

 ةطخ عضو. دصقب (عهدبع دمحم) قباسلا ربكألا يتفملا اهسأري ل هزات

 رهش يف اهلمع ةنجللا تمتأ دقو ءاهتاجاحو رصم فورظ 3 ةهماشم
 هذهو 00 . ةموكحلسا فرصت تف ةحرتقملا مظنلا تعضصوو قباسلا هينوي

211100 
 .«ةدحاو ةلم رفكلاوو .كانهو انه ييلصلا ططخملا قفتإ فيك رظنا ()

 فشل



 بلاطلا رصحت ال يررحت عباط تاذ ةيفاقث جماربب بلاطلا دوزت مظنلا
 , 7 9(ةصاخلا ةينيدلا تاساردلا يف

 سابتقا نم ًاجرح ىري نكي مل هدبع دمحم نأ ًاقح بيجعلاو
 لب (هرظن يف حالصالا) ققحي كلذ مادام ةيبرغلا ةيعيرشتلا نيناوقلا
 هذه ةيبرعلا عجارملا نأ ملع» هنإ هب نيبجعملا نم وهو  داقعلا لوقي

 دنع ةروثأملا اك يف ءىدابملا كلتب ةبجاولا ةطاحإلا هيطعت ال نيناوقلا
 نأ اى .©90(ةيسنرفلا ةغللا ملعت يف عرشف نييبرغلا عيرشتلا ةفسالف

 ًاقلطم رهزألا صاقتنا يف غلابي هلعج يذلا وه ةيبرغلا ةفاقثلاب هباجعإ
 هحالصإ لواحيو «بورخملا وأ ناتسراملا وأ لبطصإلا)» ظفل هيلع

 :لوقيو ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع هلك ميلعتلا حالصإو

 الإ هلصحأ مل يننإف .. . حيحصلا ملعلا نم ظح يل ناك نإ»

 ةخاسو نم هيف قلع ام يغامد نم سنكأ نينس رشع تثكم نأ دعب

 , ©” ةفاظنلا نم هل ديرأ ام غلبي مل نآلا ىلإ وهو رهزألا

 حالصالا نكلو «حالصالا ىلإ ةجاحب ناك رهزألا نأ كشال

 اميسال ءرخآ عون نم ناك  خيشلا مهعمو  زيلجنالا هديري يذلا

 . ©نيبح لك رمورك ددبي يبلحلا ناميلس حبش نأو

 ةيمالسالا ةعيرشلا ىلع ءاضقلل زيلجنالا ططخ مظعأ نم ناكو

 .هلالخ نم رصم نومكحي اوناك يذلا «نيناوقلا ىروش سلجم» ءاشنإ
 يئاضقلا راشتسملا عفد امم ةليلج تامدخ هل خيشلا مدق يذلاو
 : الئاق ١4٠8 ماعل مكاحملا نع هريرقت يف هئاثر ىلإ يزيلجنالا

 م. :ةبوتلا يزاغ ءميوقتو ةسارد يمالسالا ركفلا (4)

 5١9, :برعلا مالعا ةلسلس «هدبع دمحم» (8)

 . ال :ةبوتلا يزاغ .ثيدحلا يمالسإلا ركفلا (5)

 . باتكلا اذه نم #7 نص رظنا 77

 كفي



 ماعلا يف ةيعرشلا مكاحملا ريس ىلع يتاظحالم متخ ينعسي الود

 موحرملا ليلجلا ةيرصملا رايدلا يتفم ةافو نع ملكتأ نأ ريغب يضاملا

 ىلع ديدشلا يفسأ يدبأ نأو تئافلا هيلوي رهش يف هدبع دمحم خيشلا

 شع . هدقفب ةراظنلا هذه تباصأ يتلا ةراسخملا

 :لوقي نأ ىلإ

 ' ىروش سلجم يف ردقت ال ةليزج ةمدخب انل ماق دقف كلذ قوفو»

 داوملاب ةقلعتملا تاحالصالا نم ًاريخأ هانثدحأام مظعم ف نيناوقلا

 سلجملل حرشي ناك ذإ « ةيئاضقلا تاحالصالا نم اهريغو ةيئانجلا

 الك نيقيرفلا يضري لح نع ثحبيو اهنع لضانيو اهتاينو ةراظنلا ءارآ
 ًارظن هتومب هانرسخام ضيوعت بعصيل هنإو (!) كلذ لاحلا ىضتقا

 ةربخلاو حالصالا بورض لكل هليمو هعالطإ ةعسو هكراذم ومسل

 ىلإ هتاحايسو فانئتسالا ةمكحم يف هفظوت ءانثأ اهبستكا ىتلا ةيصوصخلا

 220(... .ملعلا دهاعمو )0 ايوروأ ندم

 زئاكر نم ةزيكر دعت يتلا هدبع دمحم راثآ رطخأ نوكي دقو

 رادو «ءالولاو ءاربلا» موهفم فاعضإ يمالسالا ملاعلا يف ةيناملعلا
 نم هيلع أرتجا نم مظعأ خيشلا ناك ذإ «مالسالا رادو برحلا

 « بسحف ةرفاكلا ةيزيلجنالا ةموكحلا عم هنواعتب ال «ءايلعلل نيبستنم ا

 نأ ةجحب  مهريغو زيلجنالا ةالاوم ىلإ ةحيرصلا هتوعدب نكلو
 نيب بيرقتلا ىلإ هتوعدو  هجو لك نم ًامرحم سيل رافكلا عم نواعتلا

 .نايدألا

 ىواتف ضعب ىلع راث دق يمالسالا ماعلا يأرلا نأ ةقيقح
 «هيف كشال ةمألا يف اهريثأت نكلو رافكلا ةالاوم اهب حابأ يتلا خيشلا

 56 : .. . يمالس إلا مدرج *؟بم : ريال الا ركفلا مب

 ةهسا/مى



 طالتخاو ةيؤرلا شبغب زيمتت ىتلا ةجرحلا ةرتفلا كلت يف اهيسال
 . تاموهفملا

 قيدانص قيرطب ابرلا ةحابإ لوح هاوتف ةروطخلا يف اهيليو
 مرحيال هنأ نم ةيآلا موهفم ىلع  داقعلا ىري ايك  أدمتعم ريفوتلا

 !ةفعاضملا فاعضألا الإ ابرلا نم

 ةدعاقلا دجوأ دق -دصق نودب وأ دصقب  خيشلا نإف ًاريخأو
 برغلا لايذأب قلعتلل 257حالصالا ةاعد نومسي نم اهيلع زكترا يتلا

 مالسالا ىرع نوضقني اولظ ذإ «ةايحلا هيجوت و مالسألا ءاصقاو

 لاوحألا نوناق دض رودت تحبصأ نآلا ةكرعملا نأ ىتح ةورع ةورع

 ةزيملاو ةيمالسالا ةعيرشلا راثآ نم ةليئضلا ةيقبلا وهو ةيصخشلا

 .هريغ نم ملسملا زيمت يتلا ةيعامتجالا

 ةقلح كش الب لثمت هراكفأ نكلو ًايناملع هدبع دمحم نكي مل
 اهكراب دقف مث نمو  يمالسالا ملاعلاو ةيبوروألا ةيناملعلا نيب لصو
 ميلعتلا ةيناملع ىلإ هيلع ربع ًارسج اهذختاو يبيلصلا يدوهيلا ططخملا
 ةيعامتجالا ةايحلا نع نيدلا ةيحنتو يمالسالا ملاعلا يف هيجوتلاو

 ةيلهاجلا نيناوقلا ىلإ مكاحتلاو ةعيرشلاب لمعلا لاطبإ ىلإ ةفاضإلاب
 هعيمج متام وهو «ةيبرغلا ةيعامتجالا تايرظنلا داريتساو .ةدروتسملا

 تذختا دقف ةيمالسالا ريهامجلا امأ .(؟”اًاضيأ «حالصالا» راتس تحت

 يف جردتملا يناملعلا رييغتلل اهلبقتل ًايسفن ًارربم ةيحالصالا خيشلا راكفأ

 .ةيبرعلا لودلا

 ةيبرتلا قيبطت اهيلع الضفم حالصالا ين, هتقيرط ىلع مدن خيشلا نا ركذن نا فاصنالا نم (9)
 . 141 :«نيرشعلا نرقلا يف مالسالا» داقعلا باتك رظنا «ةيدرفلا

 #م١/08 :ةينطولا تاهاجتالاو ه4 :ةبوتلا يزاغ :يحالصالا ركفلا راثآ لوح رظنا (40)
 فوفص نم نويقيقحلا هذيمالت ناك) هنع بج لوقو 170١ 7١98. :يركفلا وزغلا بيلاسأو

 87٠ :مالسإلا ةراضح يف تاسارد (نييناملعلا

 مابك



 نب ىسيع ثيدحإ عئارلا هلمع يف يحليوملا دمحم روص دقو

 مهدحأ لأسي ذإ «ةياورلا لاطبأ ناسل ىلع كلذ نم ًائيش ءماشه
 فلاخملا نويلبان نوناقب اوذخأي نأ نييرصملل غاس فيك ًابجعتم
 .(49ةعيرشلل قفاوم هنأ هللاب مسقأ يتفملا نأب رخآلا بيجيف ؟ةعيرشلل

 ًاضيأ حالصالا ةاعد نم رخآ لجر هدبع دمحم رصاع دقو اذه

 نم لوأ هنأ لوقن نأ انل قحي (407١ت) يبكاوكلا نمحرلادبع وه
 :لوقي وهف حيرصلا يبوروألا اهموهفم بسح ةيناملعلا ةركفب ىدان

 مكرعدأ نيملسملا ريغ نم داضلاب نيقطانلا مكب ينعأو موقاي» 0
 ىفك دقف ,دادجألاو ءابآلا هانج امو .داقحألاو تاءاسالا يسانت ىلإ
 لئاسول اودتبت ال نأ نم مكلجأو «نيريثملا يديأ ىلع كلذ لعفام
 اهاده دق اكريمأو ايرتسوأ ممأ هذهف «نوقباسلا نورونتملا متن ةنأو دامتالا

 نود يسنجلا قافولاو «ينيدلا نود ينطولا داحتالا قارطل ملعلا

 . .يرادالا نود يسايسلا طابترالاو « يبهذملا

 (!) طقف ىرخألا مكحت نايدألا لعجنو ايندلا انتايح ربدن انوعد»
 ايحيلف «ةمألا ايحتلف يهو الأ .ءاوس تاملك ىلع عمتجن أنوعد

 ,(4ععازعأ ءاقلط ايحنلف ءنطولا

 نم س نيهوبشملا نييفسصلاو باتكلا نم ددع نيذه ىفتقاو
 ةيسايسلا نع نيدلا لصف ةرورضب نوبلاطي ؛مهريغو مالسالا ءايعدأ
 .«قرشلا لكاشمل ديحولا للا وه كلذ نأو ةايحلا عقاو نع هداعبإو
 .كلذ يف رثألا مظعأ نيرشبملا سئاسدو نيقرشتسملا مومسل ناكو

 تالمح كتلاوتو اهلماكب ةيمالسالا ةعيرسشلا تمجوه دقو

 #11 115 :دادبتسالا عئابط قحف]

 هم



 نمو .روطتلا فورظو رصعلا تايضتقل اهتمءالم مدع ةنلعم كيكشتلا

 : تمجوه يتلا تاعوضوملا زربأ

 ميخضت ىلع نوضرغملا صرح دقف :يداصتقالا بناجلا ١

 نمو ءةعيرشلا نع هلماكب بناجلا اذه اورتبيل هدبع دمحم ىوتف
 نم سيل. ةدئافب ابرلا نإ» لاق يذلا فصان ينفح كلذل اومدختسا

 دحأ نم ىوتف تردصتسا ىتح هالت نم هالث مث (؟5«ةيبرغلا ةقيرطلا

 نومسي نم يأر وه اذه لازي الو «هتحابإب نيزرابلا رهزألا خويش
 .(429يرصعلا هاجتالا باحصأ

 نمز ذنم مهملا لاجملا اذه نع ةعيرشلا لزع ًايلمع مست دقو

 .هرربي ام قالتخا ىلع نيصيرح نولازي ام نيضرغملا نأ الإ ديعب

 ًاضيأ هدبع دمحم راكفأ تناك ْذِإ :ىعامتجالا بئاجلا ١
 عوضوملا اذه يتأيسو «ةأرملا نم ةعيرشلا فقوم ىلع موجهلل اقلطنم
 . هللا نذإب لقتسم لصف

 ةسايسلا يف هللا لزنأام ريغب مكحلا وهو يساسألا عوضوملا امأ
 .رخآ خيرات هدبع دمحم دعب هل ناك دقف ءاضقلاو

 لادسإ لب ةعيرشلا ءاصقإ ًايلمع-. نورمعتسملا متأ دقل
 ةيسايسلا بازحألا اوعرزو .هساسأ نم عوضوملا اذه ىلع راتسلا

 ىلإ ةوعدلا وأ مالسالا راعش عفر مدع يف اهعيمج قفتت يتلا ةنيابتملا

 ناك ايفو له 7519“ ةنس ةفالخلل لامك ىفطصم ءاغلإ بقعو

 .151 :برعلا مالعا ةلسلس مينغ دومحم فيلأت فصان ينفح رظنا (47)
 .ه 1996 ةنس رفصو مر يددع ةيرصملا ةوعدلا ةلجم رظنا (44)

 هم



 لجر علط ةمدصلا لوبب ًاذوخأم يمالسالا ملاعلا يف ماعلا يأرلا

 ال ناك اهنإ (4* زتمش» قرشتسملا لوقي ةبيرم ةبيرغ ةركفب يرهزأ -
 وه كلذ «نيملسملا رعاشم ىلع كروتاتأ هلعف ام ةأطو فيفخت يف لضفلا

 !«مكحلا لوصأو مالسالا» باتك بحاص قزارلا دبع لع

 ةركفلا ريوحت يف نيقرشتسملا بولسأ نيب هباتك يف قزارلا دبع عمج

 ليوأتلا يف ةينطابلا ةقيرط نيبو« تايهاولا قيفلتو صوصنلا عاطتقاو

 «مهيقلمتم لاوقأ نم ًافتنو تيغاوطلا ريس نم ًاذبن درسو «ءديعبلا

 مالسالا نأ ىلع للديل كلذ لك ةبيجع تاطلاغم ىلإ دمعو

 عقاوب اهل ةلص ال برلاو دبعلا نيب ةيحور ةقالع ةفرحملا ةيحيسملاك
 . ةايحلا

 لمكتسنل ةيسيئرلا هعجارم دحأ ىلع انلدي نأ «خييشلا» تفي ملو

 :هسفن باتكلا يف لوقي وهف هنايب نع زجع هتليضف نوكي دقام

 «ةفالخلا باتك» ىلإ عجراف ثحبلا يف ًاديزم تدرأ اذإو»

 عتمم نايب هنم ثلاثلاو يناثلا بابلا يفف دلنرأ سموت ريسلا (!) ةمالعلل

 :لوقي مث (49(عنقمو

 رمأو ةرصايقلا ةموكح نع مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ملكت»

 يبنلا ثيداحأ يف ىرجام ناكو» «. . .رصيقل رصيقل ام ىطعي نأب

 ىلع لديال خلا ةعيبلاو ةفالخلاو ةمامإلا ركذ نم مالسلاو ةالصلا هيلع
 نع ةيعرشلا ماكحألا ضعب ركذ امنيح حيسملا هيلع لد امم رثكأ ءيش

 ,(9(رصيق ةموكح

 نم ىوتف» لاق لب ةحارص باتكلا ركذي مل هنأ ةاعارم عم 11١ :ةيملاعلا دغلا ةوق مالسإلا (46)

 . «رهزألا

 . يقح حودمم قيلعتو دقن عم عوبطملا 4١ :مكحلا لوصأو مالسإلا (45)
 .48© :قباسلا ردصملا (47)

 كيوب



 :لوقيو

 هديري يذلا كلذ ةفالخلاو ةمامالاب اودارأ ءاهقفلا نكي نإ»

 رئاعشلا ةماقإ نأ نم نولوقي ام ًاحيحص ناك تاموكحلاب ةسايسلا ءاملع
 ىنعمب ةفالخلا ىلع نافقوت ةيعرلا حالصو (طقف رئاعشلا) ةينيدلا
 ةديقم وأ ةقلطم عون يأ نمو ةموكحلا تناك ةروص يأ يف ةموكحلا

 وأ ةيطارقميد :ةيروش وأ ةيروتسد وأ ةيدادبتسا ةيروهمج وأ ةيدرف
 اودارأ نإ امأ ءكلذ نم دعبأ ليلدلا مهل جتنيال ,ةيفشلب وأ ةيكارتشا

 (!يمالسالا مكحلا ىنعي) مكحلا نم صاخلا عونلا كلذ ةفالخلاب

 , 489(ةضهان ريغ مهتجحو مهاوعد نم رصقأ مهليلدف
 ردجت نكلو .«بيرملا باتكلا كلذ ضارعتسا ددصب انسلو اذه

 ةيبنجألا تاغللا ىلإ مجرت دقف ةديعب راثآ هل ناك هنأ ىلإ ةراشالا
 ةظيرقتب ماقو كانه ةيمالسالا تاساردلل ًادمتعم ًاعجرم حبصأو
 يف هراثآ ترهظو «برغلا يف تاساردلا هذهب نيمتهملا لك هيلع ءانثلاو
 نيفحصلاو باتكلا نم رامعتسالا ةرسامس هل ٍللهو (450ههتاباتك

 ةلحرم سأر ىلع ضعبلا هعضوو .ًأرونتم اررحتم ًالاع هفلؤم رابتعاب
 . . .ةيرصع ةيركف

 دعت ملف .ةدوشنملا اهتلاض هيف ةيسايسلا 7-0 تدجوو

 اهيقرش ةينيذاللا ةيسايسلا تاهاجتإلل اهئامتنا نالعإ نم جرحتت

 درلا يف تفلأ يتلا بتكلا امأ . نينيدتملاو نيدلا نم اهتءاربو ءاهيبرغو
 ىتح مالعإلا لئاسو اهتلمهأو ةيرامعتسإلا رئاودلا اهترصاح دقف هيلع
 . ةصلخملا ةلقلا ريغ دنع ىدص اهل رهظي دكي مل

 ملاعلا ءازجأ مظعم تناك ةفالخلا ءاغلإ تبقعأ يتلا ةرتفلا ينو
 ةقدب ذفنت ةركاملا هتاططخم تناكو .رامعتسإلل ةعضاخ يمالسإلا

 .م# :قباسلا ردصملا (548)

 . مالسإلا ةراضح يف تاسارد :هباتك يف ةفالخلا نع بج هبتك ام ًالثم رظنا (49)

 هم؟



 صالخلل ىعست رطق لك يف يمالسإلا داهتللا تاكرح تناكو ةيانعو

 بازحألاو رامعتسإلا نكل «ديدج يمالسإ ثعب ىلإ ةفداه هنثارب نم
 كلت هيلإ فدهتام سكع ىلإ يمرت تناك ةيمالسإلا ريغ ةيسايسلا
 ديدج نم يمالسإلا ملاعلا ةدايقل ةلهؤم رصم تناك ايفو .تاكرحلا

 مالسإلا ةلص لوح ةعبوز تراث اهترداغمل هثعش ملي رامعتسإلا ناكو

 ضوع سيولو ىسوم ةمالس لاثمأ ىراصن باتك اهمعزت مكحلاب
 . مالسإلا نوعدي سانأو

 «أدبن انه نم» هباتك بتك يذلا دلاخخ دمحم دلاخخ ءالؤه نيب نم

 ىكذأ بولسأب نكلو «لبق نم قازرلا دبع ىلع هدصقام ىلإ ًافداه

 , ©ثدحأو

 دودحلا مده لواجي» يديعصلا لاعتملا دبع خيشلا ناك هلبق نمو
 بدنلل اهب رمألا نأ اًمعاز ةنسلاو باتكلا يف ةرقتسملا ةيمالسإلا

 وغللا اذه رخآ ىلإ مئادلا راركتلا يضتقيال رمألا نأو بوجوللال

 ,0”*2(تفاهتملا

 مكحلا يف ةيبرغلا فئاوطلا جاهتنا رربت ةريثك راكفأ ترهظ مث

 ايسال مالعإلا لئاسو تمهسأو «ةيلهاجلا نيناوقلاب لمعلاو
 ةبرغ تمكحتسا رجح راكفألا كلت ميمعتو رشن ف ب ةفاحصلا

 ةيبلاغلا رظن يف  حبصأ لب ءاهنع نيحفاكملا توص تفخو ةعيرشلا

 , 60 خأتلاو ةيعجرلل ًازمر - ىمظعلا

 يسايسلا ريكفتلا نأو عقاولل نيدلا نأب لوقلاب ضعبلا ىفتكاو

 . ملعن انه نم :هباتك يف هيلع يلازغلا خيشلا در رظنا ©
 . 917 :ملعت انه نم (ه0)

 اه 8/519//1781/ خيرات مويلا رابخا يف نيما ىفطصم هبتك ام رظنا )6١(

 كيل



 هقفلا نم تاعيرشتلاو نيناوقلا قاقتشا نم سأب ال هنأو .ةمزأ يف يمالسإلا
 ةيحانلا نم امأ ةيركفلا ةهجولا نم اذه .0”2ءاوس ةيبرغلا نيناوقلاو
 ةيناملعلا هتغلب ام ىلع ليلد ريخ وحل مويلا دهاشملا انعقاو نإف ةيلمعلا
 براجتلا لشف نم مغرلا لعف .ةيمالسإلا ةايحلا يف لغلغتلا نم

 ةيمالسإلا ةعقرلا نإف ةيكارتشإلا تالواحملا قافخإو ةيطارقميدلا
 جمهانمو ة ةمظنأو تاراعش نيب برطضتو طبختت لازتام ةضيرعلا

 عقاولا نمال تباغ دقف ةيمالسإلا ةعيرشلا امأ «ةينيداللا برغلا

 ةقدب «بج» هروص يذلا وحنلا ىلع نادجولاو روعشلا نم لب بسحف
 :لوقي ذإ

 يف كرت دق ةفاحصلاو ةيرصعلا سرادملا قيرط نع ميلعتلا نإ»

 ماعلا مه م ملغم يف نودبي مهلعج ًارثأ مهنم يعو ريغ نم نيملسملا

 تاالواحم هتكرت ام لك يف رمثملا بللا وه كلذو «ديعب دح ىلإ نييناملع

 عقاولاف .راثآ نم هتراضح ىلع يمالسإلا ملاعلا لمح لجأ نم برغلا

 سلا نكلو .هناطلسو هتوق نم ٌلايلق الإ دقفي م ةديقعك مالسإلا ؛ نأ

 ىرخأ تارثؤم كانهف ,هتناكم دقف ةيعامتجإإلا ةايحلا ىلع ةرطيسم ةوقك

 «هديلاقت عم ضراعتت نايحألا نم ريثك ف يهو .ةهيناج ىلإ لمعت

 يمالسإلا عمتجملا ىلإ اهقيرط قشت وُسَن اهنكلو ًايرص ًاضراعت هميلاعتو

 . مزعو ةوق يف

 (مالسإلا فلاخم) يسايس هاجتا | ملسملل نكي ل بيرق دهع لاف

 رظني نكي 0 ةينيدلا دايعألا ِّإ دايعأ الو ينيدلا بدألا ٍّ بدأ الو

 .هيلإ

 . .دودحملا هملاع ءاروام ىلإ هرصب دمي ذخنأ دقف نآلا امأ»

 . ةيرصعلا ةسردملاو يروبنسلا قازرلا دبعو نامثع يحتف ءالؤه نم (895)

 كيدي



 نأ لب نيدلاب اهل ةلص ال ناولألا ةفلتخم عيضاوم يف تالاقم أرقي راصو
 ةماع نم لجرلا حبص و «قالطإلا ىلع شقانت ال اهيف نيدلا رظن ةهجو

 هل ضرعي ايف لصيفا يه دعت مل ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىري نيملسملا
 ةيندم نيناوقب هيف ايحي يذلا عمتجملا يف طبترم هنكلو ..لكاشملا نم
 تسيل اهنأ لاح لك ىلع .فرعي هنكلو ءاهرداصمو املوصأ فرعيال
 . نآرقلا نم ةذوخأم

 يف هدادمإل ةحلاص ةميدقلا ةينيدلا ميلاعتلا دعت مل كلذبو»

 هحلاصم تحبصأ نيب ةيعامتجإلا هتاجاح نع الضف ةيحورلا هتاجاح

 دقف كلذبو .ههابتنا يعرتسي ام رثكأ يه ةيويندلا هتاجاحو ةينيدلا

 هذوفن ةرئاد تذخأو .ةيعامتجإلا نيملسملا ةايح ىلع هترطيس مالسإلا

 مظعم مت دقو ,ةدودحم سوقط يف ترصحنا ىتح ًائيشف ًائيش قيضت
 اذه اوكردأ نيذلا ناكو «هابتناو يعو ريغ نع ًايبجيردت روطتلا اذه

 ىعو نع هيف اوراس نيذلا ناكو .نيفقثملا نم ةليئض ةلق روطتلا

 ىلإ روطتلا اذه ىضم دقو «لقأ ةلق عانتقا نع هيف مهقيرط اوعباتو
 نم نآلا ودبي دقو .هيف عوجرلا نكمملا نم دعي ملو «ديعب ىذم

 برغلا نم سابتقإلا ديازت عمو ميلعتلا ىلإ ةجاحلا ديازت عم ليحتسملا
 ةرطيسلا نم ىلوألا هتناكم مالسإلا ىلإ داعت وأ رايتلا اذه ّدصُْي نأ

 .«ةيعامتجإلاو ةيسايسلا ةايحلا ىلع شقانت ال يتلا ةماتلا

 ةرتف لالخ حبصيس يمالسالا ملاعلا نأ :لوقلا ىلإ «بجو» يهتتيو

 , "9 مهتايح رهاظم لك يف ًايناملع ًادج ةريصق

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا  ةعيرشلا ةيلكب ةعبارلا ةنسلل ةيركفلا بهاذملا ةركذم نع (8*)

 دكأت نكل .«مالسإلا ةهجو باتكل ةلوادتملا ةمجرتلا يف صنلا ىلع رثعأ مل يننأب لع  ةرونملا

 ٠ ةينطولا تاهاجتالا رظنا ليثض فالتخا عم هل نيسح دمحم دمحم روتكدلا داريإب يدل

 ١ فق

 مهمك



 :اندروأ ام ىلع كردتسي وه امنأكو  رخآ عضوم يف لوقيو

 نيدلا نوكي دقو ...مالسإلا ىقي نأ ًايعيبط ناكو ...»

 أدبملا اذه قيبطت فلتخا دقو ةيبوروألا لودلا يف ةيحيسملا ةنايدلا

 . "9(ميلقإ لك فورظ قفو لاحلا ةعيبطب

 . 1457 .:«ةيفخلا ىوقلا» ف ونيم ناج هبتك ام ىلع عالطالا نسحتسيو ١ :مالسإلا ةهجو (84)

 6ما/



 ةفاقثلاو ةيبرتلا يف  ًاينا

 ةيبرتلا تناك فلختملا قرشلاب رضحتملا برغلا مدطصي نأ لبق
 . ةدودحمو ةدماج ةفاقثلا تناكو ًاعوضومو ًابولسأ ةرخأتم ريخألا يف

 ثارتلا اياقب يف رصحني ةفرعملا نم ةيمالسإلا ةمألا بيصن ناك

 راهدزا روصع يف ةغللاو هقفلاو مالكلا ءايلع هنود يذلا يركفلا
 «ءارفصلا بتكلا» ىمست ىتلا اياقبلا كلت ةيمالسإلا ةراضلا

 يف امك  «ةيلصألا ةفاقثلا» لاوحألا نسحأ ينو «ةيديلقتلا ةفاقثلا وأ
 . برغملا دالب

 ةفاقثلا بناوج نم ًابناج لكشت اياقبلا هذه نأ كش الو
 ليثمت يف اهقدص ىدم نع رظنلا ضغب  عساولا اهموهفم يف ةيمالسإلا
 دكؤملا نم نكلو بناجلا كلذ يف ةضرتفملا يمالسإلا روصتلا ةقيقح
 نمو «ةيمالسإلا ةفاقثلل ىلثملا ةلماكلا ةروصلا هرابتعا حصي ال كلذ نأ
 هدحو بناجلا كلذل ةرظنلا لالخ نم مالسإلا ىلع مكحلا نإف مث

 روصتلا يف ملعلا موهفم نع ثيدحلا ددصب نآلا انسلو
 نيملسملل يملعلا ىوتسملا نأ حاضيإ وه انمبي يذلا نكلو يمالسإلا
 ضعب يف  هنإ لب ًادبأ موهفملا اذه لثميال يضاملا نرقلا يف
 . ةافانملا مات ةعم ىانتيل - نايحألا

 همه



 تانعللا هيلع تبَص يذلا رهزألا نم كلذل ًابيرق ًادهاش ذخأنلو
 .هفلختو هدومجلا

 الب ءاوسب ءاوس ثيدحلاو وحنلاو هقفلا سردي اهك بطلاو ةسدنهلاو

 .ةضاضغ الو جرح

 72 دروي يتربجلا اذ وه اهف .ديعبب: سيل رصع ىلإ كلذك لظو
  مهرصعل ةبسنلاب مولعلا هذه يف اوغبن نمم نيريثك ءامسأ هخيرات
 ايرصام لاح هيلع وهامل ةبسنلاب ًافلختم مهاوتسم ناك نإو  هدلاو

 قف .ةراهنم ةراضحل ةريخألا تاعفدلا نولثمي ءالؤم نأ كلذ . برغلا ِق

 عمو .ةيتف ةراضحل ةمدقتم عئالط  نويبرغلا ب كئلوأ لثمي نيح

 ىلع رصتقيل م ناديم صلقت يجيردتلا ةيمالسإلا ةراضحلا لوبذ

 ءاهريغب ايحي نأ يمالسإلا عمتجملل نكميال يتلا ةيرورضلا مولعلا
 عقاولا اهيلمي ًانواهتو ارجع نكلو اهل ًايرحت ال ىرخألا مولعلا تلمهأو

 . ةيحان لك نم رابنملا

 زجعلا كلذ تررب لايجأ تدلو كلت يملعلا دوكرلا ةرتف يفو

 هسفن نيدلا ترسفو قالغنإلا تغاستسا مث 5 ريذاعملا فونصب نواهتلاو

 نمال ملظملا اهعقاو نم ًاعبان ًاديدحت همولع تددحو ًاقيض ًاريسفت

 .هرهوجو نيدلا ةقيقح

 ةفينع ةبرض ةمألا تقلت ةيواهلا ىلإ ردحنت عاضوألا تناك اهيفو

 هذه اهتظقيأ  ةرفاكلا ةيبرغلا ةراضحلا ةعيلط  نويلبان دي نم

 .اهباوص اهتدقفأ اهنكلو اهمون نم ةبرضلا

 تايناكمإو .ةديدج لئاسو ىلع مهنيعأ نوملسملا حتف دقل

 نكممل ا نم ناكو «ةيئاد ثوحب اهززعتو «(ةضهان مولع اهدنست ةثيدح
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 مهنكلو ءاوأر امن نيديفتسم موج نم اوضبني نأ _ًالقع-

 مهنأل كلذ اولعفي مل ًاعقاو

 قح ةبرجتلا ريدقتو زيبمتلا ىلع ةردقلا نوكلمي اونوكي ل :ًالوأ
 :و لاهردق

 ةيشحولا ةيبيلصلا ةلمحلا كلتب ةديدجلا مولعلا نارتقا ناك :ًايناث
 اهضفرو مولعلا كلت تقم ًاعفاد  هسفن رهزألا ةمرح تكهتنا يتلا
 .ًاقالطإ

 لثمي هنأ دقتعي ناك يذلا رهزألا ملع نيب ةديدش ةرفن تئدحيو ءءء
 نيعأل ادب يذلا برغلا ملع نيبو ليث قدصأ ةيمالسإإلا ةفاقثلا

 .رافكلاب ًاصاخ ًابيرغ اًملع نييرهزألا

 ملاعلا يف ةرطخلا ةيجاودزالا تأشن ًابيرقت ىخيراتلا أطخلا اذه نم
 تاطاشن لمشي ينيدال ميلعتو ءدودحم قيض ينيد ميلعت : يمالسإلا

 .اهلك ركفلا

 ةثيدحلا مولعلا لحخدي نأ رمألا لوأ يف لع دمحم لواح دقو»

 ىلع ماقف ,«نييرهزألا ةضراعم يشخ هنأ الإ .رهزألا جهانم نمض

 رصم يف ميلعتلا مسقنا اذكهو .ثيدحلا يميلعتلا هماظن ءاشنإب روفلا
 (20ثيدح يندم ماظنو ييد ماظن ىلإ

 ناك دقف ةايحتسم 22 (راموج»و رهزألا خيش لب ءاقللا ناك الو

 نأ راموج ءانبأ ىأرو ايهنم لك ةفاقثو عابتأ نيب عارصلا نم دبال

 .اهتاريغتمو ةايحلا نع الوزعم ًادماج هئاقبب نوكي رهزألا ىلع ء ءاضقلا

 )١( :هؤالمزو هللا اطع رينم :رصم يف ميلعتلا ماظنو خيرات 4

 .نيثعتبملا ةبلطلا ىلع فارشالاب يلع دمحم هيلإ دهع يسنرف ذاتسا (؟)
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 صاخلا نوناقلا» 141/7 ةنس ليعامسا يويدخلا نم اوردصتساه

 :ىلع هنم ب ةرقف صنتو (!!هحالصإو رهزألا ميظنتب

 : يه ةدام ةرشع ىدحإب رهزألاب ىطعت ىتلا تاساردلا ديدحت»

 فرصلاو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو ديحوتلاو نيدلا لوصأو هقفلا

 , 2(قطنملاو عيدبلاو نايبلاو يناعملاو

 قيرطلا عطق كلذبو ءرهزألا ءالع سوفن يف ىوه كلذ قفاوو

 .ةقيقح رهزألا حالصإل ىتاذ يعو مامأ

 تناك دقف هدالوأ دمحم اهأشنأ يلا ةثيدحلا ادملا امأ
 و سر

 لح ةمئاق جراخلا ىلإ تاثعبلا تناكو ءعسوأ اهصرفو بحرأ ا

 .قاسو
 قاسو مدق

 نيماظنلا الك اهجهتني يتلا لئاسولا يه ةروطخخ دشألا ةيحانلاو

 .ايلعلا ةلحرملل رهزألا عماجلاو «ةيئادتبإلا ةلحرملل راصمألاو ىرقلا

 يف ةبلطلا مهلوح عمتجي «؟9«ءاهقف» اهيف سّردِن بيتاتكلاو
 مهطسوتي هيقفلاو .فحاصملاو ةميدقلا حاولألا نولمحي ةيفير رهاظم

 ةيبرتلا حور رياغت ةقيرطب مهيقلتب موقيو «ةليوط اصع هدي يفو هتمامعب
 .ةيملاعلا ةيبرتلا بيلاسأ ىقرأ اهرصع يف تناك يتلا ةروثأملا ةيمالسإلا

 ةيلابلا رصحلا نيشرتفم هتقورأ يف نوقلحتي هسفن عماجلا بالطو

 , © باتكلا هيقف نع هرهظم يف فلتخي داكي ال خيش مهرالصتي

 ٠١8. :رصم يف ميلعتلا ماظنو خيرات قفز

 .باتكلا ملعم وه نمزلا كلذ فرع يف هيقفلا (4)
 . 788 :نيمأ دمحأ حالصالا ءايعز :الثم رظنا (ه)

 كحد



 اهبتكي ةيطخ ةزاجإ هتداهش نوكت هتسارد بلاطلا لمكي امدنعو
 .ةضيرعلا ةيملعلا باقلألاب هذيملت ًاتعان هديب خيشلا هل

 نينسحملا تاقدصو تابه نم يتأتف ميلعتلا اذه تاداريإ امأ

 ةمظنم ريغ اوك قوف اهنأ. يأ «ةلودلا لاجر ايادهو نيعربتملا فاقوأو

 .ءايرلاو نملا ًاضيأ اهبحصي

  ةايضحتلاو
 اع ا!ظس ,هذلا هد 1 دملو
 فسني ىتح هيلع لظيس يذلا هدومج ىلع يرهزأل 0 دنلو

 :لئاق كلذ نم ءيش نع «(بج» ثدحتي

 يه ابنم عشي يبوروألا ركفلا ذخأ يلا ىلوألا رداصملا تناكو»

 ىلإ اهلسرأ ىتلا ةيملعلا تاثعبلاو ىلع دمحم اهأشنأ ىتلا ةينهملا سرادملا

 .«.ابوروأ

 ماعلا اهيلع فرشي ناك يتلا نسلألا ةسردم» اهنم نأ ركذيو

 .رابلا راموج ذيملت وهو 14 خل14 (1١ يواطهطلا ةعافر ذفلا

 يويدخلا دهع يف بيرغتلا تاجوم نم ةيناثلا ةجوملا» تناك مث

 )1١459-1798( لالج نامثع دمحم راتخن نأ اننكميو «ليعافسا

 زربأ تناك دقف :ةكرحلا هذه نم مدقتملا حانجلل الاثم ةعافر ذيملت

 لوب لثم «ةرهشلا تاذ ةيسنرفلا تافلؤملا ضعبل تامحرت ةيبدألا هراثآ

 ردجن يذلا رمألاو «رييلوم يهالم ضعبو نيتنوفال تافارخو « ينيجرفو

 نكي



 حورلا لب اهتاذ يف ةمجرتلا ركف وه سيل اذه هلمع يف هب هيونتلا

 لهسرعش ىلإ نيتنوفال مجرت دقف (!) اهءارو نمكت يتلا ةيديدجتلا

 ةجهلب اهبتك رييلوم يهالم مجرت نيح هنأ لإ قهر الو هيف عنصت ال
 اذه لثم ىلع مادقإلل دعب ناح دق تقولا نكي ملو ءرصم يف ةماعلا

 نم مات كاكفنا نم ةوطخلا كلت يف ىلجتام نأ ريغ (!) ءىرجلا لمعلا

 نأ» ليعامسا يويدخلا لاق ءرصعلا حور ىلع ًاليلد ناك يضاملا رسأ
 نم يرصملا بدألل دبال ناك اذلو «ابوروأ نم ةعطق تحبصأ رصم

 .©0(ةيقيرفالاو ةيويسآلا ديلاقتلا نع هلالقتسا نع ربعي نأ

 زيلجنإلا لتحا املف .هاجتإلا ةيسنرف ىلوألا بيرغتلا ةكرح تناك
  عسوأو قمعأ ًاديدج ًاعباط تذختاو ةيزيلجنإلا ةكرحلا تحبصأ رصم
 1 ا! . < ١ زالا رامعتسالا ناك دّقف

 نع ياحيف درونلا هركذام ىلإ فديه يزيلجنإل رامعتس أ يا

 :دنملا

 نم نييالم نيبو اننيب ًانامحرت نوكت ةعامج ء ىشنن نأ بج

 قوذلا 5 ةيزيلجنا مدلاو نوللا ف ةيدنه ةعامجلا هذه نوكتسو انتيعر

 , ””(يكفتلاو ةغللاو يأرلاو

 نم ىكذأ . دنهلا يف نيملسملا ءارعش دحأ لاق. امك  رامعتسإلاف

 سرادم مه حتتفي و دالوألا لتق ةسايس مدختسا يذلا نوعرف

 .(نورمعتسملا لعف ايك نورعشي ال ثيح نم مهلتقت تايلكو

 ىربكلا ةيفاقثلا زكارملا يف ًابلاقو ًابلق ةيبرغ سرادم اوحتتفا دقف
 .يلصألا ميلعتلا لاصئتسال تاططخملا اومسرو يمالسإلا ملاعلل

 روهال يف تئشنأ يتلا ةيريشبتلا تايلكلا سرادملا هذه نم

 590*9518 :مالسإلا ةراضح يف تاسارد (5)

 ."5 :ىودنلا .ةرحلا ةيمالسإلا ةيبرتلا وحن 61

 .لابقإ عئاور :رظنا (4)

 هو



 يتلا ًانأش لقألا سرادملا ادع ءاهريغو ةرهاقلاو لوبمالساو توريبو
 .برغملا دالب يف رهظأ ةفصبو رضمو ماشلا دالبو دنهلا يف ترشتن

 هيجوت يف رثألا مظعأ اهل ناك سرادملا هذه نأ هيف كشال اممو

 ينيدلا ميلعتلا نيب ةوحلا عيسوتو ةينيدال ةهجو ةيركفلا ةضبنلا

 يتلا ةيبدألاو ةيركفلا تاكرحلا نضتحاو رامعتسإلا عجش امك ينيداللاو

 مهتايعمج تناك ثيح ويش ايسال  ىراصنلا اهم ماق

 .ًاريثأت بيرغتلا ةحنجأ دشأ نم رصمو ماشلا يف مهفحصو

 هيلع دهاوشلا ىوقأف هيلع ةرطيسلاو يلصألا ميلعتلا ءاوتحا امأ

 يف بولند سيسقلا هريزوو رمورك هعضو يذلا ءركاملا ءيطبلا ططخملا
 يق ٠ سفنلا ملعو ةيبرتلا هيلإ تلصوام ثدحأ مدختسا يذلاو رصم

 .دابعتسإلل لباق خوسمم ليج جارخإل هرصع
 «ةيندملا» مولعلا سردت ةيئادتبا ةيموكح سرادم بولند حتف»

 يف ةبتك نيفظوم جرختو  رامعتسإلا ةغل  ةيزيلجنإلا ةغللا ملعتو
 دعت بتاور نوضبقي ءزيلجنإلا اهريديو اهلتحي يلا نيواودلا

 .شورقلاب ال تاهينجلاب

 يذلا اذ نمف .ءارغإلا نم ديزم ىلإ ةجاح يف رمألا نكي ملو»

 عفد نع نوزجاعلا ءارقفلا ّإ رهزألا ىلإ مويلا دعي هنباب ثعبي

 ثيح ةموكحلا ةفيظو يف نومضملا لبقتسملا هل ىري وهو .تافورصملا
 ؟نيرمعتسملا ةداسلا ةغلب «نطري»

 .رهزألا نع مهسفنأ تاوذ نم_نورداقلا سانلا فرصناو»

 ينطابلا سحلا اهراثأ ىتلا ىلوألا ةروثلا دعب ةموكحلا سرادم ىلإ اوهجتاو

 ملعت الو نآرقلا ملعتال يتلا «ةرفاكلا» سرادملا هذه ىلع ملسملا

 نم اهتيقبط دمتست ةديدج (ةقبط» نوملعتملا ءالؤه حبصأو .نيدلا
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 ةموكحلا ةفيظو يف يعامتجإلا اهزكرم نمو ءًالوأ رسألا ءانبأ نم اهنأ
 رامعتسإلا تاطلس نم هاقلت يذلا ىفخلاو رهاظلا عيجشتلا نمو ًيناث
 ١ 1 , «؟كاذو اذه دعب

 نأ بولند أشيمل دمعتملا ءيسلا ةيبرتلا بولسأ ىلإ ةفاضإلابو
 ررق لب  لضفأ ناكل كلذ لعف ولو  نيدلا نم ًامامت سرادملا ولخت

 اهصصح نأ مث ةيساردلا اهتميق يف ةيوناث ةدام اهلعج هنكل «نيد» ةدام

 ىلإ اونحو اولمو ذيمالتلا لك دقو يسردملا مويلا ةياهن يف عضوت» تناك
 بحر وأ عراشلا ةحسف ىلإ ضيغبلا ةسردملا نجس نم تالفنإلا
 «ةسردملا يف سردم ّنسأ ىلإ لكوت صصحلا هذه تناكو .تيبلا
 . .ةرابنملا .ةينافلا ةايح لا فعض ذيمالتلا مامأ لثميو ءلفتيو لعسي

 للاب طبتري امك «ةخوخيشلاو ءانفلاو زجعلاب مههادجو يف نيدلا طبتريف
 .0١2«روفنلاو رجضلاو

 تقولا يف يفو «(ةيبرع ةغل» ةدام  ةثيبخ ةياغل كلذك ررقو

 ًاهينج رشع ينثإ ًايرهش ًابترم ىضاقتي ةيزيلجنإلا ةغللا سردم هيف ناك يذلا

 .تاهينج ةعبرأ ىوس ضبقي ال ةيبرعلا ةغللا سردم هليمز ناك ةلماك

 ةغللا لعجو .ًاعساش ةيعامتجإلا ةناكملا يف اهبنيب قرفلا لعج امم

 .©930ءاردزالاو راقتحإلا عضوم اهتاذ يف ةيبرعلا

 سرادم يف سردت تناك يتلا جهانملا الإ كلذ نم ىكنأ سيلو
 مالسإلاب قلعتي [يف مومسلاو نعطلاب ةءولمم تناك يتلاو ةموكحلا

 ةجرد لصي يذلا رابكإلاو ريدقتلاب ةمعفمو .هتراضحو هخيراتو

 .اهتراضحو اهخيراتو ابوروأب قلعتي ايف سيدقتلا

 ,15-1790 :نوملسم نحن له (5)

 .19 :قباسلا ردصملا )05١(

 .1145-14 :نوملسم نحن له :ليصفتلاب رظنأ (11)

 كلن



 ىلإ ثاعتبالل ةنيعم ةبخن ىقتنت سرادملا هذه بالط نيب نمو
 ىلع ضبقتف اهدالب ىلإ دوعت يكل ءاهل لماكلا خسملا متي كانهو ابوروأ

 .نيرمعتسملا ةداسلا ةدارإ بسح اههجوتو ةفاقثلاو ركفلا ديلاقم

 يف اسنرف هتكلس  لئاسولا يف فالتخا عم  هسفن لمعلاو

 ليج ةيرامعتسإلا ةيبرتلا هذه ةجيتن أشن دقو ,برغملا دالبو ماشلا

 يتلا ةفلتخملا ةيفاقثلا هتارايتو برغلاب نوتفم ءهنيدب ةلصلا عوطقم

 درفلو» ثدحتي نيدلاب مازتلإلا نم اهللحت وه دحاو ءيش يف قفتت

 : لئاق يبرغلا يفاقثلا ريثأتلا نع لامحإب «ثمس لوتناك

 يف مويلا دوست يتلا ةيحابإلاو ةيرحلا ةكرح بابسأ مهأ نم نإ»
 هذه تغلب دقف .«برغلا ذوفن اهلماوع ربكأ نمو «يمالسإلا ملاعلا

 برحلا ىلإ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ نم ابوروأ يف اهجوأ ةكرحلا
 نم ريثك رفاس دقو ءاهمدقتو ابوروأ ةضبخ نأش اذكهو «ىلوألا ةيملاعلا
 اوبجعأو اهميقو ابوروأ حور ىلع اوعلطاو برغلا ىلإ ملسملا بابشلا
 يف اوسرد نيذلا بالطلا ىلع ةصاخب اذه قبطنيو ءدح (دعبأ) ىلإ اهب
 اوببس نيذلا مهو .مايألا عم دادزي لزيمل ددعب ابوروأ تاعماج
 تزاح دقو . يمالسإلا ملاعلا ىلإ هميقو برغلا راكفأ نم ريثك داريتسا

 ةيبرتب تماق ىلا ةيفاقثلا دهاعملا كلت رامضملا اذه يف قبسلا بصق

 ىلإ برغلا هردص ام ناكو «ثيدحلا يبرغلا طمنلا ىلع هلمكأب ليج
 ةيمهألا يف عقت يتلا ةديدجلا ةددعتملا راكفألا كلت يمالسإلا ملاعلا

 يتلا ةثيدحلا لويملاو (اذك) ةجفلا ةقيقدلا ةيلقعلا تاهاجتإلاو .ناكمب

 يف اهقوفيو «ثيدحلا يبرغلا ميلعتلا طمنل بيصن رفوأ اهرشن يف ناك

 «ةديدجلا ةيعامتجإلاو ةيسايسلاو ةيقوقحلا برغلا دهاعم ريثأت كلذ

 ماق |نيبو ءهطيلست لواحي امو ًارابجإ طلسي ام اهنمو ءدئازلا اهذوفنو

 مهضعب نإ .رخآلا ضعبلا هب بحر رايتلا اذه ةمواقمل نيملسملا ضعب
 رايتلا اذهب بحر دق مهضعبو ءًأيمسر ةيبرتلا هذه ريثأت تحت عقو دق
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 هذبم اوفرتعا نيملسملا نم ًاريثك نأ كلذ جتنأو . مهسفنأ نم عفادب
 اذكهو , جيردتلاب ال اوعضخو «ةتباث ةقيقحك دهاعملاو تايرظنلا

 ,352©2(نيتغلاب ةوقو ةعرسب بيرغتلا ةيلمع ترمتسا

 ماعلا ناك ىتح نمزلا نم ةرتف رامعتسإلا ةرطيس ىلع ضمي م
 ميلاقألا بسح توافتي ًاعوضخ ركفلاو ةيبرتلا ريثأتل ًاعضاخ يمالسإلا
 . ةفلتخمملا

 يف هتورذ ريثأتلا غلب  ًارشابم ًالالتحا لتحت مل يتلا  ايكرت يفف
 مالسإلا سمطل كروتاتأ اهجهتنا يتلا ةفينعلا ةيركفلاو ةيدئاقعلا ةدرلا
 يف تعقوقتو اهتداير ةيمالسإلا ةفاقثلا تدقف دنهلا يفو .ديدح نم ديب
 عارصلا ةمحز يف اهطاشن نم ريثك عاضو .ةريغصلا ةيلهألا تاسسؤئملا
 وه هلاخ افمقصو قدصأ ينرعل 3 .راتخاو يف م هلال فصو قدصأ لعلف يبرعلا ملاع 5 | يف امأ يجراخلاو اخادلا

 ةيبرغلا راكفألا نيب هيف . يركفلا عارصلا نأ نم «يبنيوت» هلاق ام

 امنإو ةيكرت يف يذلا كلذ لثم ًاحجان ًابيرغ 53 جيتني م مالسإلاو

 , 2350( يمالسإ وه الو يبرغ وهال ًانيجه هحاتن ناك

 عبسو ةعبطم يتئام ةرهاقلا يف نإ» نيقرشتسملا دحأ لاق دقو

 كردتسي مث (مويلا يف ةدحاو ةرشن وأ باتك هلدعم ام ردصت ٍءةرشع

 ذهو 29 (ةيبرغلا صصقلل تامحرت وه ردصيام ةيرثكأ» نأ احضوم

 ىلإ هجتت ةمأ نإف .ةنجهلا هيلإ تلصوام ىدم ىلع ليلدلا انيطعي

 .فصولا اذهب ةريدحل ةضبنلا بابسأب ذخألاو ةيقيبطتلا

 اهنم ركذن ةئيس جئاتنو تاوعد خوسمملا نجلا اذه 0م دقو

 ليثمتلا ليبس ىلع

 885# :ةرحلا ةيمالسإلا ةيبرتلا نع (15)

 #/1١. :خيراتلا ةسارد رصتخم (19)

 .718 :مالسإلا ةراضح يف تاسارد (15)

 ةواب/



 هتراضح ذخأو برغلا ناضحأ يف ءامترإلا ىلإ ةوعدلا ١
 .ركفلا ءانجه نم ريثك ماجتإلا اذه معزت دقو :زييمت الو يعو نود

 نأ ابوروأ مامأ انمزتلاف تركذ امم ًادح دعبأ انوطخ دق نحن لب»
 ف اهقيرط كلسنو «ةرادإلا يف اهتريس ريسنو مكحلا يف اهبهذم بهن

 ةدهاعم ءاضمإ ناك لهو ءابوروأ مامأ هلك اذه انمزتلا عيرشتلا

 مامأ ًاعطاق ًاحيرص ًامازتلإ لإ تا ازايتمإلا ءاغلإ ةدهاعمو لالقتسإلا
 ةرادإلاو مكحلا يف نييبوروألا ةريس ريستس اننأب رضحتملا ملاعلا

 امل ةقيتعلا مظنلا يبحن نأو انجاردأ دوعن نأ نآلا انممه ولف ؟عيرشتلاو
 ًاباقع قلت الو زاتجت ال ًاباقع انمامأ ل يدجولو 6 لليبس كلذ ا ندجو

 000 ةئيدحلا ةراضحلا قيرط يف اهيراجنو اهرياسن نأ ىلع اندهاع اننأل
 : ةصاخ ميلعتلا نع لوقيو

 نيدلا نوكي ال نأو .ًاصلاخ ًايندم ميلعتلا ديري نم سانلا نم»
 ضوبهلا رسألل كرتي نأ ىلع .هل ةموقملا جبنملا ءازجأ نم اءزج
 بعاصملا نم ميلعتلا اذه ليبس يف ةلودلا ميثت ل نأو ينيدلا ميلعتلاب

 بجاو ينيدلا ميلعتلا نأ ىري نم مهنمو ًاريسع هلعجي ام باقعلاو

 ةيصخشلل سسؤم عرج هنأل « يموقلا خيراتلا ميلعتكو ةغللا ميلعتك

 اذه نأ دج حضاوو هئاذ يف ريصقتلا الو هلامهإ يغبني الف «ةينطولا

 ىلإ بلطُي نأ ل لوقعملا ريغ نم نأو «نييرصملا بهذم وه ريخألا يأرلا

 , 3 عرسألل نيدلا كرتي نأو صلاخ

 رصم يف ةفاقثلا لبقتسم دقن عجاري عوضوملا يف عسوتللو 784/7 :ةينطولا تاهاجتالا نع (15)
 .بطق ديس

 778/59 :ةينطولا تاهاجتالا (1)
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 نقيأ امدنع قرشلا ىلع راث هنكلو ةيطاوم رئاس لثع قرش هنإ»

 نييبرغلا تاداعب نويقرشلا ذخأي نأ ىلإ اعدو «هءاقثرإ قوعت هتاداع نأ

 .روفنلاو ةيهاركلا ريغ ةوعدلا هذه نم نجي م هنكلو « مهلثم اووقي يك

 لصفي داك ضقانت وهو « عمتجملا نيبو هنيب قيمعلا ضفقانتلاب سحأو

 ةيسايسلاو ةيفاقثلا هفادهأو هتايح بولسأ نإف .هينطاوم نيبو هنيب

 وه ْذإ باتكلا رئاس فلاخيل هنإ .«هعمتجم تاداع نع ىأنت ةيحورلاو

 .©"ًايبوروأ ًاريكفت ركفي هنإف ةيبرعلاب بتكي ناك نإو

 . نيمأ مساقو رهظم ليعامسإ هرهصو يفطل لمحأ ءالؤه نمو

 لإ تي دتو مالسالا ضاملا راقتحإ  ؟
 نب مب اننا كد 3 3 ا

 :«اهتلاسرو رصم» باتك فلؤم هلاقام | ذه ىلع الاثم ذخأنلو : ةثيدح

 مكحن ةيطنزيب ةيالو تناك 4 ماع رصم برعلا حتف امدنع»

 اهودجو ١4 ماع رصم نويسنرفلا ازغ امدنعو ةينيطنطسقلا نم

 وه ًاديدج اًنسإ تلمح يتلا ةينيطنطسقلا سفن .نم مكحت ةينامثع ةيالو

 ماع اهاح نم نسحأب 1794 ماع اهاح نكي لو «ةناتسألا وأ لوبماتسا

 نأك ,ىدس تعاض دلبلا اذه خيرات نم ًانرق رشع ينثا نأكف»
 نع (اذك) نيديعب ماين نحنو تضقنا دق ةريثكلا تاونسلا هذه

 . !«دوجولا

 ًانرق رشع ينثا روصت ءًادبأ رصم لثم دلب خيراتيف ثدحي مل ءيش»
 . .داجمأو لود اهالخ تماق دق لاقي دق !ىدس بهذت فصنو

 11 :بعشلل بدألا (17



 اذه رادم وهو  يرصملا داعو سمألاب نغتمل نأك تشالت اهنكلو

 «. . .نامورلا رصع .رخاوأ يف ناك اك طبضلاب  هسايقمو خيراتلا

 .(؟ثدح يذلا امو

 وحن انتيلكب انهجتاو (!) انتلاسر نع انيلخت اننأ ثدح يذلا»
 .©82«ميظعلا راسكنإلا كلذ ناكو انخيرات نازيم لتخاف قرشلا

 ةيبرت ةديدجلا لايجألا ةيبرتب بلوط راكفألا هذه ىلع ءانبو
 رمتؤم ةرشن نم صوصن ضعب يذ يه اهو .يضاملا كلذب اه ةلصال
 ملعو ةيبرتلل ىلوألا ةيبرعلا ةيساردلا ةقلحلا» ىمسملا يبرعلا ةيبرتلا

 :(«سفنلا

 يف ةديدج صئاصخ قلخ ىلع ةيبرعلا ةيبرتلا لمعت نأ بجيو»

 يكرتلا رصعلا بساور اهنم لصأتست ثيحب ةئشانلا ةيبرعلا ةيصخشلا
 اهب ققحتت ةداضم صئاصخ ابنم الدب عنصتو يرامعتسإلا لالغتسإلاو

 نأ بجي نزعل نطاوملاف .بيرقلا لبقتسملا يف ةلماشلا ةيبرعلا ةيموقلا
 هسفن ربتعي نأ بجي روطتلاو ريغتلا ةفسلفب نمؤي ًايمدقت ًاصخش نوكي
 ةمداقلا لايجألا مامأ لوؤسمو . يضاملا نعال لبقتسملا نع ةلوؤسم

 ,!!©0*2(...قوملا تافر مامأ ال

 هسفن رضاحملا ثدحتي  اهامسأ امك  ةيديلقتلا ةيبرتلا نعو
 : هلوقب اهل دانم ديدش راقتحاب ةيمالسإلا ةيبرتلا نع

 ةعلقلا لحدي مث . . , ةساخنلا قاوسأ نم ىرتشي لفطلا ناكد»

 السم ةليلق ماوعأ دعب اهنم جرخيف قيقدلا نيقلتلا ةقيرط هعم عبتتو

 .41-49 :سنؤم نيسح (14)
 .ةرشنلا نم الل :رمتؤملا يف «ناوضر حوتفلاوبأ» ةملك نم (19)
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 رتشا- يذلا ريمألل كلم هنأ دقتعي ًاكولممو .همالسإل ًابصعتم
 نإ . .هايرو

 ةقيرطك ةعمسلا ةئيس نيقلتلا ةقيرط تناك اذهل» لوقي نأ ىلإ

 ركفلا ىلع مئاق ريغ يفطاع يناويح بصعت ىلإ يدؤت اهنأل «ةيوبرت
 :رمتؤملا لوقي رخآ رضاحم ناسل ىلعو 2" ”2(عانتقإلاو

 لافطألا ةيجولوكيس هل ضرعتت ام رطخأ نإ ةصاخلا انبراجت يفد

 يك نيدلا موهقم حرشيو (00(ىنيدلا بصحعتلا وه ددصلا اذه ف

 : هروصتي

 ميلعتلاو ةودقلا قيرط نع عمتجملا دنسي ركفلا ةادأ نيدلا»

 يف لمعت دق ةئطاخلا ةينيدلا ةيبرتلاو 8 . .بيهرتلاو بيغرتلاو داشرإلاو

 لغتسي ام اريثكو « يزيرغلا رشلل ةادأ ١ اهلعج يفو فادهألا فييزت

 نيب طابترإلا اله نع جتن ارو ةيبرحلا ةسايسلا ىصضارغأل نيدلا

 .ةيموقلا طباورلاو تاقالعلا ددهي ام رطخخأ ةسايسلاو نيدلا

 نأ اهضارغأ نم سيل ةفاعسلا ٠ بتكلا 3 نوريثكلا ىريفا

 لب لاخلا ليبس ىلع نيرشعلا نرقلا يف لامعلا تالكشمل لح اهيف

 . !("9«ةئراطلا هلكاشم لح يف ركفلا لامعتسال نمؤملا مهلت ةادأ يه

 مغرو هفلخت مغر  رهزألا ناك :(هعيوطت) رهزألا ريوطت ل *
 املا بسحي ةيمالسإ ةعلق  ةلماكتملا ةيمالسإلا ةفاقثلا زاربإ يف هريصقت

 ىلع ةريغ نوبهتلي لاجر هيف ناكو «باسح لك مالسإلا ءادعأ
 .ةأرج لكب ًايجراخ مأ ناك ًايلخاد  توغاطلا نوبباجيو مالسإلا

 .ال4 :ةقياسلا ةرشنلا (50)

 .ةرشنلا نم 18٠ هرمتؤملا يف «يحاملا ينأجتلا» مالك نم (11)

 .348--19 :ةقباسلا ةرشنلا ١ (؟؟)



 ةيمالسإ ةطبار ناك اذه قوفو 21414 ةنس ةيبعشلا ةروثلا معزت يذلا
 .ةريبكلا ةيمالسإلا ةعقرلا ىلع ثدحي امل زتهت ةماع

 يف ةيفاقثلا لكاشملا سأر هولعج ىتح «ةينيداللاو بيرغتلا ةاعد لبق

 . !ةضهلا ليبس يف دوؤكلا ةبقعلاو رصم

 ةين نسح نع  يضاملا نرقلا يف رهزألا ىلع أرجت نم مظعأو

 يذلا هدبع دمحم خيشلا ريهشلا هجيرخ وه  صقنلاب روعش نع امبرو
 ريدقتلا بابسأ مهأ نم اذه ناك امبرو .هنع ثيدحلا نم ءيش قبس

 مهانذأو نيرشبملاو نيقرشتسملا نم خيشلا اهب يظح نيذللا ديجمتلاو

 . ءانثتسا الب

 ثيح نم نيئدتبم |هارضأو ديسلا يفطلو نيسح هط ءاج مث
 ةقيتعلا ةرخصلا هذه لازت نأ حاحلإب اوبلاطو .هليجو هدبع دمحم ىهتنا

 رصم ىلإ ابوروأ نم دتمي يذلا ضيرعلا يناقثلا رسجلا ضرتعت يتلا
 رصم نم يقرش رثأ رخآ دعبتسي نأ يأ .طسوتملا ضيبألا رحبلا ارباع
 ٠٠١/.. ةيبرغ اهتيوه نأ  مهيأر بسح  تفشتكا يتلا

 امإو هتلاسر دقفيف ةيتاعلا ةجوملا رياسي نأ امإ رهزألا ىلع ناكو
 .ءانفلاب هسفن .ىلع مكحي نأ

 نأ رهزألا ءالع نم !«نوررحتملا» كلذكو برغلا لايذأ ىأرو

 دقفي نأ يأ .رهزألا ريوطت يه ةمزألا نم جورخلل لثملا ةليسولا



 عماجلا ىلع ثينأتلا ءات اولخدي نأ ةينيداللا ةاعد عاطتساو <"'رهزألا

 يناقث زكرم ىلإ ىطسولا روصعلا ةفاقثل ركو نم لوحت كلذبو رهزأل
 .!!يدم يرصع

 ةفاقثلا دهاعم يف ةدروتسملا ةفاقثلل راصتنإلا اذه رثأ امأ

 لقألا ىلع وأ ًايحور ًابأ رهزألا دعت تناك يتلا رصم جراخ : ةيمالسإلا

 ةيقابلا ةيقبلا عيوطت مت ذإ ًاحضاوو ًاعيرس ناك دقف اهل ًايوق ًادنس

 . ةيرابجإ نيناوقب امإو ةيتاذ عفاودب امإ اهنم

 03 بعت
 ١ +

 عه خخ
 ةفاقثلا ةادأ ةيبرعلا ةغللا تسيل .. : ةيماعلا

 ةيمالسإإلا ةيصخشلا تاموقم نم موقم' يه لب «بسحف : ةيمالسإلا

 اهيلع نورشبلاو نوقرشتسملا نشي نأ ًابيرغ سيلو «عمتجملاو درقلل
 ءرصعلا ةرياسم ىلع اهردقمو اهبيكارتو اهظافلأب قلعتت ةسرش تامجه
 ييتاللا ليجنإلاك حبصيل هتغل مدهب نارقلا مده نوموري اوناك دقف

 ةمواقمل ىدصتي نأ وه ًاقح فسؤملا نأ ريغ غ نيدلا لاجر 9 هؤرقيال

 مهزورب ببس ىحصفلا تناك ةيمالسإ ءامسأ نولمحي سانأ ةيبرعلا

 كلذ دعي نأو «ءاهئاغلإ ىلإ ةيمارلا مهمومس اهب نوبتكيو . يركفلا

 . !نيحلصملا فادهأ نم ًافدهو يحالصإإلا ريكفتلا نم ًاءزج

 بولسألا ضفر يف ًاقحم هدبع دمحم خيشلا حالصإلا ميعز ناك

 ءةرح ةلسلس ةباتك ىلإ ةوعدلاو ةيظفللا ةعانصلا ىلع مئاقلا يباتكلا

 ِق ةرم لوأل ةيبرعلا مده بابلا حتف يردي نأ نود هنكلو

 وحنلا ءاطخأ نم روهشملا أطخلا حيحصت» ىلإ اعد هنأ كلذو  اهخيرات

 , "؟*)(هرصع يف و ةباتكلا للختت تتناك يلا فرصلاو

 ,797 2185 :رصم يف ميلعتلا ماظنو خيرات رظنا (؟)

 .77 :يمهف نسح رهام :«نيما مسأق» بأتك نم (؟4)
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 روهشم حيحص» ةئطاخلا ةدعاقلا تعضو ساسألا اذه ىلعو

 هيف بلوط يذلا مويلا ءاج ىتح اهيف عسوت مث «روجهم حيصف نم ريخ
 . !هلك يبرعلا وحنلا مديب

 اذه يف مهسأ نمم  هدبع دمحم ذيملت  ميدنلا هللا دبع ناكو
 كلذ .ةفاحصلا ةغل يف اهمادختساب لب ةيماعلا ىلإ ةوعدلاب ال لاجملا

 اهدادعأنم ددع لك يف يوتحت اهردصي ناك يتلا عذاتسألا» ةلجم 0
 , "2ةجرادلا ةجمهللاب رثكأ وأ

 ةيمالسإلا ةفاقثلل هتوادع ًانلعم برغلل دبعتسملا ليجلا ءاج مث
 هرمع قيفرو هليمزو ءديسلا يفطل دمحأ هئامعز رهشأو ةيبرعلا ةغللاو
 هط ميمحلا هقيدص مث رهظم ليعامسا هتخأ جوزو , يمهف زيزعلا دبع

  ديسلا يفطل ةايح ىلع ءوضلا نم ءيش طيلست لعلو
 3 عفاود نع ةحمل انيطعي  ىوعدلا هذه روحمو هومس ايك ليجلا

 :اهفادهأو

 هل تحيتاو هل هدبع دمحم ذيمالت صلخأ نم ديسلا يفطل ناك
 هنأ يأ ةنس نيعبرا ىلع ديزيام هدعب شاع ذإ هخيش نم رثكأ ةصرفلا

 .ًاماع نيعست نم رثكأ رمع

 دنع ةيرصملا ةعماجلا ةرادإل هيلوت ةيفاقثلا هبصانم مهأو
 .هرمع رخآ فراعملا ةرازول هيلوت مث ءاهسيسأت

 سيئر هرابتعاب ةمألا بزح ءامعز دحأ ناك دقف ةيسايسلا هلامعأ امأ

 ةعماسلا ةركفل هتوادعب رهتشاو بزحلا ةفيحص «ةديرجلا» ريرحت

 .ةمركلا ةكم يف يملعلا ثحبلا زكرم اهنم لوألا دلجملا رظنا (؟5)
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 ةسايسال عفانملا ةسايس» راعشو نييرصملل رصم راعش هعفرو ةيمالسإلا

 ,22©2فطاوعلا

 مث َرتْشَنِك» ضواف هنأ اوفخي نأ هتايح نع نوبتاكلا عيطتسي الو
 اهمكحي ةلقتسم ةلود حبصتو ةيكرت نع رصم لصفنت نأ ىلع «ماهارج»
 ًادج ًارثأتم ناكف هركف امأ .©ةيناطيرب ةياصو تحت يويدخلا
 قعان لك عم ناكو ؟نييبرغلا نم مهبارضأو وسورو لمو نيورادب
 ةأرملا ريرحتل نيمأ مسمأق ةوعد تيظح» دقف ةيرصعلاو جنرفتلا ةاعد نم

 . "*عرخآ يفحص وأ بتاك نم اهب ظحت مل امب ديسلا يناهل ديبأت نم

 هط هتوعد كيرشو هقيدص لقنب ًارارق ةموكحلا تردصأ امدنعو
 يفطل عسي مل  هلوح تراث يتلإ ةجضلا ببسب  ةعماجلا نم :نيسح
 ىلع ًاجاجتحإ فراعملا ريزو بصنم نم هتلاقتس 5 مدقي نأ الإ ديسلا

 ,0”2كلذ

 نم نرق عبر يضمي هارن ةميدقو ةدقعم ىحصفلا نأ همعز عمو
 .”)وطسرأ بتك ةمجرت يف هتايح

 يتلا ثداوحلا ضعب راجنلا يزوف نيسح هتايح خرؤم ركذ دقو

 ©ةيفنللا ىوقلاو تايبيغلاب نمؤي ال ناك هنأ ىلع  ئري امك  لدت

 لمعتست رصم نأب برغلا مدقتو رصم رخأتل ديسلا يفطل للع دقو

 رصم راعشب قلعتي ايفو 18 :راجنلا يزوف نيسح :عديسلا يفطل دمحأو باتك رظنا (؟5)
 199 :طسوألا قرشلاو برغلا يف سيول درانرب هبتك ام رظنا نييرصملل

 394٠01417 :ديسلا يفطل دمحأ رظنا 1937)

 فال ىو ءاوا ها ور رظنا (54)
 كوع: وهو دج رظنا (959)
 تفل واو ة رظنا ()

 ةيشاحلا حه: مو هرظنا (*5)
 .34؟ :قباسلا ردصملا (#*؟)



 هل مدقو هآر يذلا لحلاو «بطاختلل ىرخأو ةفاقثلل ةغل نيتغل

 متي ىتح ةيماعلا ىوتسم ىلإ ىحصفلاب لوزنلا وه ةريثكلا تاحارتقإلا
 , "9 (ةيماعلا» عبطلاب يه س ةدحاو ةغل يف نيتغللا ديحوت نمزلا عم

 نيح هنم ةأرج رثكأ ناك دقف ىمهف زيزعلا دبع لوألا هليمز امأ

 نسحلتدلو ىتلا ةوعدلا ىهو ةينيتاللا فورحاب ةيبرعلا ةباتك ىلإ اعد
 ١ 1 , !ةتيم  ظحلا

 ًاحضاو ىدص ةيماعلل هتوعدل تناك دقف نيسح هط هقيدص امأو
 هللا محرو «يلهاجلا رعشلا يف هؤارآ كلذكو .نيقرشتسملا تاباتكل

 ."اهبتاك ىّرعو ىوعدلا هذه حضف دقف يعفارلا

 رئاودلاب مهتاصو نيهوبشم ًاسانأ ةيماعلا ةاعد لك ناك دقل
 ططخملا نم ًاءزج تناك اهنأ دكؤيام كلذو ةحضاو ةيرامعتسإلا

 ةوعدلا نأ دكؤملا نم هنأ لب ءمالسإلا ىلع ءاضقلل يبيلصلا يدوهيلا

 نيرشبملا ناضحأ ينو نيرمعتسملا راكفأ نم للصأ ترهظ امنإ ةيماعلا

 . "9 (يريبنسامو نايروب» لاثمأ لئاوألا اهتاعد ءاسأ نم كلذ حضتي

 عمجملا يف يمهف زيزعلا دبع فلخ يذلا نأ ركذلاب ريدجو

 !©"«(ملست نكس» ةدعاق ىلإ اعد يذلا ميكحلا قيفوت وه يوغللا

 ةيبرعلا ةغللا تايلك حتفت نأ الإ ىسأ ىوعدلا هذه لثم سيلو

 «يبعشلا بدألا وأ ثارتلا» هومسأ ال بابلا ةيبرعلا دالبلا يف بادآلاو

 رصم ىلع زصتقت مل ةركفلا نأ ىلع .ايلع ةيعماج لئاسر هيف رضحت نأو

 .184 :يفاو دحاولا دبع يلع .ةغللا هقف يف عوضوملل هتاحرتقم ضعب رظنا 0775)
 .«نآرقلا ةيار تحت» هباتك رظنا (*4)
 561 :نيسح دمحم دمحم .د ءاهلخاد نم ةددهم اننوصح رظنا (6)

 .181 :يوانشلا لماك .ءابدأو نونانفو ءامعز رظنا (*5)
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 جردتملا مهنمو لقع ديعسك فرطتملا مهنم ماشلا يف لايذأ امل ناك دف

 .نييرجهملا ضعبك

 رصتقي مل :برغلا نم ةينيداللا جهانملاو ةمظنألا سابتقإ
 يبرغلا ركفلا لايذأ ناك دقف .بولندو رمورك جهانم ىلع رمألا

 . ةيبرغلا

 ةرهاقلا رمتؤم هب ىصوأ ام مالسإلا ءادعأ فادهأ نم ناك دقو
 طم ىلع ةيناملع ةعماج ءاشنإ بوجو نم ١9٠١5 ةنس دقعنملا يريشبتلا

 ةسينك ددهتي» هنأ اولاق يذلاو رهزألا ةضهانمل ©"0ةيسنرفلا ةغماجلا
 . !«رطخلاب حيسملا

 نيتنسب رمتؤملا ءاهتنإ دعب هنأ ذإ ةمهملا ذيفنتب لايذألا ماق دقو
 ناكو. ةيرصملاةعماجلا مه ؤالمزو ديسلايفطل دمحأو لولغز دعس سسأ ًابيرقت

 نوكت لب نيد وأ سنجب صتخت 3 :وه اهئاشنإ طورش نم لوألا صنلا

 ةطساو نوكتف مهغايدأو مهتايسنج فالتخإ ىلع رصم ناكس عيمت

 210( مهنيب ةفلالل

 تاقفن ىلعو ملسم دلب يف موقت ةعماج يف  رئاجلا طرشلا اذهو
 ملف ةعماجلا يف ميلعتلا جهانم ىلع هراثآ تسكعنا - ملسم بعش

 ريغ ةلقلا رعاشمل ًامارتحإ مالسإلا مولع نم ءيش ابهنيب نم نكي
 ,ةيادبلا نم ًايناملع ثيدحلا ىعماتلا ميلعتلا ناك اذكهو .ةملسملا

 نم ةرفانلا ءًاكولسو ًاركف برغلل ةدبعتسملا عومجلا كلت هجاتن ناكو
 .اهدادجأو اهئابآ نيد

 يمالسإإل لع قفففإ .7/ :ىمالسالا ملاعلا ةراغلا (“ال/
 .55197 :ديسلا ىفطل دمحأ (*4)



 بولسأ ىلإ اهادعت لب جهانملا ىلع ًاروصقم رمألا نكي ملو
 ف ثانإلاو روكذلا نيب طالتخإلا قبط دقف كولسلا ةفسلفو ةيبرتلا

 «ةبيرملا نيمأ مساق ةوعد راصنأل ًازكرم تناك يتلا ةيرصملا ةعماجلا
 ةيبرغلا ديلاقتلا تلخدأ امك .يمالسإلا ملاعلا تاعماج مظعم اهتعبتو
 دهاعم هراطإ يف تديش ذإ .يعماجلا ماظنلا بلص يف مالسإلل ةيفانملا
 نيمأ مساق لاق دقو ال فيك « ىقيسوملاو تحدلاو ليثمتلاو صتقرلل ايلع
 :«تاملك» هباتك يف ديسلا يفطل قيدص

 نونفلا يف اهرخأت ةيرصملا ةمألا طاطحنإ يف بابسألا ربكأ لعل»
 ,©50(ىقيسوملاو ريوصتلاو ليثمتلا : ةليمجلا

 تانب نس ةليمجلا نونفلا ةسارد نأ نم داقعلا هتبث ام فسؤملاو

 ذإ اهنأول ًارطخ نوهأ جهانملا رمأ نوكي دقو «؟' ”هديع دمحم راكفأ
 قفاوي امب ىرخألا تاررقملا تروح ةتحبلا ةيعرشلا مولعلا رْشْلا مولعلا تلمهأ
 يتلا ةيملعلا ريغ ةيفسلفلا تاءاحيإلا اهنم تفذحو ,يمالسإلا روصتلا
 امك ءايوروأ يف ملعلاو ةسينكلا نيب عارصلا فورظ الإ امل رربمال
 يمالسإلا ملاعلا يف ميلعتلا ةمظنأ نأ عقاولا نكلو  اهنطاوم يف انفلسأ
 نيب قيرفتلا نود «نيدلل ةيداعملا ةيبرغلا اهتروصب مولعلا كلت سردت
 .نيدو نيد

 ابنكلو .ًاضرف ةمظنألا كلت ضرف رامعتسإلا نأ حيحص
 اهأطت مل دالب يف قبطتل امأ لب ءدش أ وأ تناك امك هليحر دعب لازتال
 !مدق رمعتسم

 او عمسلا ءلم وهف اذهل لثمن نأ انزوعي الو

 ل8 :نيمأ مساق )( 
 .هدبع دمحم :باتك نم ةليمحلا نونفلا لصف رظنا (40)



 نم نيققحملا نيثحابلا كأن أر ًافلس انضرع يتلا  ةينيورادلا
 ةريثك داوم يف ةيملع ةقيقح ةقيقح اهنأ ىلع انجهاص اهسردت  اهيف نييبرغلا
 نيوراد رسكذ ماوص . . .ضرألا ملعو يعيبطلا خيراتلاو ءايحإلاك

 .ركذي مل وأ

 يف سفنلا ملع ماسقأ يف ةررقم اهدجن ةتفاهتملا ديورف ةيرظنو
 . !كلذك ةيملع ةيرظن اهنأ ساسأ ىلع ةبطاق تاعماجلا

 سردي لب «مياكرود ةيرظن سردت تايعامتجإلا 1 اسقأ يفو

 هنأ قبس امم ملعن نحنو «يبرغلا جيبنملا ىلع هلماكب عامتجإلا ملع

 سردت علا 53 .بطلاو كلفلاو ءايزيفلاو ءايميكلا ماسقأ يفو

 لثم ةمومسملا تارابعلا يف ةينثو وأ ةيفسلف تاءاجيإب ةوشحم جهانم

 .«اذك ةعيبطلا تقلخ» لثمو «؛ثدحتست الو ىنمت ال ةداملا»

 نيوكتو موجنلا طوقسو لزالزلا 0 ريسفت دمعت كلذكو

 تحت ةنسلاو نآرقلا يف تبثام ضعبب ناينإلا غب كلذ نمو

 «اذك نودقتعي ثيدحلا ملعلا روهظ لبق سانلا ناكو» ةيديلقتلا ةرابعلا
 توبسني ًايدق سانلا ناكو اهلثمو عاذك لوقت ةميدقلا بتكلا تناكو» وأ

 . (ةيفخخلا ةيبيغلا ىروقلا ىل ىلإ هريسفت نع نوزجعي ام

 اهلك نكت مل نإ  اهيلع بلغي جهانملا هذه نأ دجن لامجإو

 رثأتت نأ ًاعقوتم نكي مل يتلا يهو  ةتحبلا ةيبدألا تاررقملا امأ
 تاررقملا تقاف امير اهنأ ملع اذإ ءرملا بجعي دقف  برغلا راكفأب
 . كلذ يف ةيملعلا



 يف ةعلاطملاو خيراتلا يتدامم ملن نأ ةلاجعلا هذه يف يفكيو

 : ةرصاعملا جمهانملا مظعم

 ًاماسقأ مسقم وهف يبرغ بلاق يف هجبنم غيص دقف خيراتلا .امأ
 1 :ىربك ةثالث

 فصوت ال يتلا ةيلهاجلا تاراضحلا لمشي وهو :ميدقلا خيراتلا ١

 .ًاقالطإ كلذب

 مالسإلا روهظ لبقام ةرتف لمشيو : ئطسولا روصعلا خيرات 5

 هلك يمالسإلا خيراتلا يبرغلا جبنملل اعبت هيف جردني مك ليلقب

 .ابيرقت

 نويلبان ةلمح مودق نم  ًابلاغ  ءىدتبي وهو :ثيدحلا خيراتلا * 
 يهتنيو !«ةثيدحلا ةضهنلا رجف» ىمست يتلا رصم لالتحال

 تاءاحينإ نم ب اهتاذ لح يف ةمسقلا هذه يفام ىفح الو

 .!تالالدو

 خيراتلا تاررقم تيشح دقف :نومضملا امأ جملا يف اذه

 رثأتلا ةديدش بيلاسأب تبتكو «نيرشبملا مومسو نيقرشتسملا سئاسدب

 ىؤر ءوض ىلع وأ «ًايدام ًاريسفت خيراتلا رسفت يتلا ةيبرغلا بيلاسألاب
 يذلا ناميإلا لماعلا ةميق نم ليلقتلا وأ طاقسإ عم .ةصاخ ةيفسلف

 . يمالسإلا خيراتلا يف لماوعلا سسأ وه

 اهفده ناك ردب ةوزغ نأ :ًالثم تاررقملا هذه يف أرقن نحنف
 هببس ناك  ةصاخ  رصم حتف نأو .ةكمب نيملسملا تاكلتم ضيوعت

 ةرفوو ضرألا ةيوصخ نم ةيلهاجلا يف اهبنع صاعلا نب ورمع هفرعام

 ىلإ ةيمالسإلا ةيروطاربمألا دم هفده سلدنألا حتف نأو .. .تاريخ
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 . . .نورق ةدع يكرتلا رامعتسإلل عضخ يبرعلا ملاعلا نأو . . .ايوروأ

 لالتحإلا دض ةيبرع ةروث لوأ باهولا دبع دمحم خيشلا ةكرح نإو
 .خلا . . . يكرتلا

 نم ةفينع ةلسلس لكش ىلع يمالسإلا خيراتلا بتك ًامومعو
 ىلع ةيمالسإلا ةراضحلا تبتكو .ةيسايسلا سئاسدلاو تاعارصلا

 .ةيرولكلوف ناولأ لكش

  ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلل ةميظعلا ايازملا امأ

 يهف  ةطيسبلا هجو ىلع ةمأ ةراضحو خيرات يف طق اعمتجت مل يتلا كلت

 . ةهوشم وأ ةلفغم

 يبرغلا يفاقثلا وزغلل زجوم صخلم يه اغأكف «ةعلاطملا» ةدام امأ

 .ًاليلق الإ ةيناميإلا ميقلاو ةيمالسإلا تاروصتلا نم ولخلاو ءاهلاجرو

 نلف «ةيوناثلا ةعلاطملا» اميس ال تاررقملا هذه دحأ تحفصت اذإف

 : تاعوضوم ا هذه لثم هيف ديت نأ مدعت

 نلوكتل ميهاربإ ءاكريمأ تفشتكا فيك ءراحبلا رهاق نالجامو

 حتاف نويلبان «ةيبرعلا ةيموقلا روهظ «ةأرملا ريرحت ءديبعلا ررحم
 ةينطولا «ةايحلا ف كفده «ةعيبر يبأ نب رمع ءابوروأ

 .(. . ., ةقداصلا

 ةفسلف تناك :بدألاو ركفلا يف ةينيداللا بهاذملا داريتسإ س 5

 مظعأ نم ارتلجنإ يف نيوراد ةيرظنو اسنرف يف ةيعضولا تموك
 ةظقيلا ترصاع دقو  قبسايك_يبرغلا ركفلا اهب رثأت يتلا تايرظنلا

 امهتمظع جوأ يف امهو نيتيرظنلا نيتاه يمالسإلا ملاعلا يف ةرهبنملا

 ةيبدآلاو ةيركفلا ةضبنلا تراس مث نمو ىرثأتلا غلبأ اهم ترثأتف
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 ا
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 ا

 رو

 ءرصاعملا يبدألاو يركفلا عقاولا ىلإ رمألا لآ ىتح ًايبرغ ًاراسم ةثيدحلا
 «ةرتفلا كلت يف تلهتكا يتلا ةيسنامورلاب  رثأت ةصاخ بدآلا نأ ىلع

 .ةددعتملا هسرادمب لوقعماللاو ةيعقاولا تدروتسا نرقلا اذه يفو

 «ةيلقعلا تموك ةفسلفب هدبع دمحم خيشلا رثأت دقف ركفلا امأ

 ةلزتعملا ىلإ ال اهيلإ ىزعي يلازتعالا ههاجتا نأ لوقن نأ عيطتسنل ىتح

 خيشلاب نرقلا اذه علطم يف ركفلا ءامعز لك رثأت مولعمو «نيملسملا
 .ديعب وأ هبيرق نم

 نم هب مايقلا هتسردمو خيشلا لواح ام ةرطخلا راثآلا نم ناكو

 اهسئاتن ىدم نع رظنلا ضخغبو «ةيلقعلا ةعزنلاو ناميإلا نيب قيفوتلا

 نم تقولا كلذ يف ًارطخ لقأ تدب اهنأ دجن اهيف مهقيفوت رادقمو

 نم حيرصلا قورملاب ةريخألا نارتقإل روطتلا ةفسلفب ةرئأتملا تاعزنلا
 . 4 )داحلإلا ىلإ ةوعدلاو نيدلا

 لقن يف ةزراب ةفصب اومهسأ باتكلا نم ةثالث رهظ دقف

 ةضيفتسملا ةساردلابو ةرشابملا ةمجرتلا قيرطب قرشلا ىلإ ةينيورادلا

 2( ”رهظم ليعامسإو ىسوم ةمالسو ليمش يلبش : مه فحصلا يف

 ريخألا امأ (*59نيد لكب امهرفكو امهداحلإ ارهشأ ناينارصن نالوألاو

 .رفكلا ىلإ هلئاق ةبسن يف دحأ ددرتي الام بتك هنا الإ لصألا ملسمف

 نل كنا ىتح هالت نمو مهليج يف ريبكلا رثألا مهئاحبأو مهبتكل ناكو

 ةينيورادلا نا اهيف نيب هرصعل ةبسنلاب ةقراخ دعت يتلا ءةيديمحلا ةلاسرلا رسجلا خييشلا بتك (49)

 كلذل صصخملا لصفلا رظنا ءداحلالا ىلإ ًاقلطم وعدت ال روطتلا نع اهتركف توبث لاح يف

 .رسجلا ميدنل ناميالا ةصق باتك نم

 ناسنإلا لصأو روطتلا ةيرظن : ىسوم همالسو .ءاقترالاو ءوشنلا ةفسلف : ليمش ٍلبش فلأ (4؟)

 1 .ءاقترالاو ءوشنلا بهذم يف ليبسلا ىقلم :رهظم ليعامسإو

 نابشلا ةيعمج يف اوضع ىسوم همالس ناك دقف ثيبخ ضرغل كلذب نارهاظتي امنا ايهلعلو (47)
 . نييحيسملا
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 رئاس وه الإ ناسنإلا لصأ عوضوم يف بتك نم نيرصاعملا نم دجت

 كشلا لقألا ىلع وأ - ثيدحلا رصعلا يف داحلالا راشتنا ناك الو

 ىلع الاثم هب فتكنلف نيفقثملاو نيركفملا نيب , ةرهاظ لكشي ةيردأاللاو

 . ةئيدحللا ةيركفلا بهاذملا داريتسا

 «مهدأ دمحأ ليعامسا» ةكرحلا هذبم نيمئاقلا نمض نم ناكو

 رشن لواحو (ةيناملعلا نالعإ دعب ةيكرت نم) رصم ىلإ ءاج يذلا
 انأ اذال» :اهاونع ةريغص ةلاسر فلأ دقو .اهلهأ نيب ةيداحلالا راكفألا
 تسسأ» اهيف ءاج اممو ةيردنكسإلاب نواعتلا ةعبطم يف اهعبطو (؟دحلم
 اهنم ركذأ ةريغص تاعوبطم انل تناكو ءايكرتب داحلالا رشن ةعامج
 ةركف روطت ةصق .دئاقعلا هتأشنو نيدلا روطت ةصق , نيدلا ةيهام
 داحلالا رشن ةيعمجب لاصتالا يف انركف اذه دعبو» «دولخلا ةركف للا

 يقرشلا عمجملا» ىلإ انتعامج مسإ ليوحت كلذ ةجيتن ناكو «ةيكريمألا
 تقولا كلذ يف رهظم ليعامسإ ةثاحبلا يقيدص تاكو مداملالا رشنل
 يف ةلدتعم ةكرح لثم تناكو رصم يف روصعلا ةلحم ردصي 21998
 .(440(داحلالل ةوعدلاو ريكفتلاو ركفلا ةيرح رشن

 لاقم هتلجم نم 1978 سرام ددع يف رهظم ليعامسا بتكو
 : هيف ءاج

 بجاوب ال هتقالع ديدحت يف حصان 4 ناسنإلا ريكفت امأ»
 شرع نع ناسنإلا ملعلا طقسأ نأ دعبف .نوكلاب نكلو دوجولا
 ةديدج ةركف ناسنإلا تذخأ :تاويحلا قفأ ىلإ هلزنأو يولعلا ةكئالملا
 .نايدألا ةيحان نم همامز تكلم يتلا ةركفلا نم لاكشإ لقأب تسيل

 .(لحتلاو للملا عم عوبطم) 3١ :يناليك ديس دمحم .لحتلاو للملا ليذ (45)

 ةحلنا



 هوتبثأو يناويحلا ناسنإلا لصأ نويئوشنلا رهظأ نأ دعب»

 مدق نويكلفلاو ضرألا مدق نويجوليجلا تبثأ نا دعبو (!)ًايملع
 يتلا ليوطلا جردتلا ةلسلس مهثاحبأب ءالؤه رهظأو يسمشلا ماظنلا

 لقعلا ذخنأ ضرألا قوف ةايحلا روهظب يهتنيل نوكلا اهيلع ىضم

 هذه ءارو صتخي اهيف هتداع يه امك ريكفتلا وحن هتمس يناسنإلا

 روصلا نم اهيفام لكب ةهجتم تناك لهو .دصق نم ةليوطلا ةلسلسلا
 ؟اهنم ريخألا دصقلا هنا ىلع ناسنإلاب يهتنت نأل

 ريصم يف لؤافتلا يضري امم سيلف مويلا ىتح تباثلا امأ»

 اهتيابخ يف تاناويحلا ناسنإلا كراشياال اذالد يردأ تسلو ناسنإلا

 هرثأت يهتنيو «**0(ةليمجلا اهتايادب يف اهكراشي مادام ةنزحملا

 :هلوق ىلإ نيورادب

 يه نجلاو ناسنإلا قلخ نم ةياغلا نأب لوقلاب نايدألا تفتكإ»

 اذه حصول ذإ (!) ةحيحص ريغ اهنكلو ةنسح ةركف هللا اودبعي نأ
 (!) نجلاو سنإلا هدبعي نأل ةجاح يف هللا نأب هبناجب دقتعال نذإ

 ةايحلا دضعيل الإ قلخ ام ءيش رهظمب هعومجم يف ينوكلا ماظنلا رهظلو

 دعبأ يدقتعم يف اذهو هللا ةدابعل رخست نأ بجي ىتلا ةيناسنإلا

 .«*7«ناسنإلا دوجو نم ةياغلا نوكي نأ نع ءايشألا

 نيريثك باتكل ًاجذومت الإ نكي مل رهظم ليعامسإ نا قحلاو
 قلطنملا يف نوواستم مهنكل نودقتعي امب حيرصتلا ةجرد يف نوتوافتي

 نيسح هطو يلوخلا نيمأو ديسلا يفطلو يمهف روصنم لثم ةياغلاو
 نمم نيرخآو (ينيدلا ركفلا دقن باتك بحاص) مظعلا قداص ًاريخأو

 تحت ىفخت مهضعب نأ ريغ مالسإلا ىلع جورخلا الإ نوبتكي امل ليوأت ال

 .54 :قباسلا ردصملا (45)

 9٠١, :قباسلا ردصملا (45)
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 رعاشم مدصيال ىتح يبدألا بهذمتلا وأ يملعلا ثحبلا ةعنقأ
 . هجاتنإ نع فرصنتف ريهامجلا

 يف رهظ دقف باتكلا يف كلذ رهظ اكو
 «كلذ يف يواهزلاو يناصرلاك قارعلا ءارعش نم لقأ رصم ءارعش

 يف جرخت ال يتلا ةيداحلالا راكفألاب هناويد ءىلتمي (5"19) الثم يراهزلاف

 مقاولا ف يه يتلا ةيريثألا لكيه ةيرظن وأ نيوراد ةيرظن نع اهتلمح

 : هلوق كلذ نم .ةينيورادلل دادتما

 ًاصحاف ةعيبطلا يف ركفأ ينإ
 ةلالس تانئاكلا نأ تدجوو ...

 هنارود ىف نإف نامزلا امأ

 : هلوقو
 داب ريغ اهميدق ةايح ام
 ماظن يف اهل ىنبتت اهنإ

 (اذك)

 : هتايعابر نمو
 درقأ الإ نحن ام

 يدابلاو اهيفخ نيب قرف ال
 (؛دابآلاب لازآألا طبري ام

 (؟80داتع نم اهتجاح يضقي ام لك

 كلاه درق لسن نم
 (؛©0كرادملا مّلس يف

 :هيرصاعم نم نيوراد ةيرظنل نيفلاخملا وجهب هدجن لب

 اودعب دق دارقألا نع نيذلا نإ

 اودلو دق نهنم مهنأ اودحجي مل

 ,هوؤ ,ه06 : يواهزلا ناويد (59)
 . لصألا يف روسكم تييبلاو ه4 6376 :قباسلا ردصملا (48)

 0414 576 : يواهزلا ناويد 5(



 مهكرادم يف اولازي مل ىلألا امأ

 «)اودحج دقف مهنم مهلصأ ىلإ ىندأ

 :لوقي ريثألا نعو

 روهدلا روهدلا دعب يتأتو ن وكلا لغتشي ناسنالا لجأل ام

 «”ريثألا الإ نامزألا يلاوتب شالت يف هنإف ءيش لك

 :لوقيو
 اعاعش راث ريثألا ريفز نم رارش ةايحلا هذه امنإ

 :هلوق هنم دشأو

 ريثأستلا يف هللاك ءامسو ضرأ لك يف ريثألا لعلو

 5*2” ريبعتلا يف ءاج فلخلاو لص آلا يف ةدحاو نيتاذلا لعلو

 رعشلاو ركفلا يف راكفألا هذه عويش ةجيتن نم ناك دقو اذه

 اهتيذغتو «ةيعويشلا ايس ال ةيداملا راكفألا راشتنإل ديهمتلا ةفاحصلاو

 يف فقثملا بابشلا حبصأ ىتح .ًابيرقت ءيش لك يف ماعلا كشلا حورب

 مظتناو «ةيناطيشلا سواسولاو ةلتاقلا كوكشلا ةسيرف يمالسإلا ملاعلا

 بازحألا نم اهريغو ةيراسيلا تامظنملا فوفص يف مهنم ريثك
 ةيكارتشإلا تحبصأ ثيح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب اهيس اال ةينيداللا

 !نولوقي اك (رصعلا ةضوم»

 !ةيبدألا بهاذملا تناك ةيركفلا بهاذملا لثمو

 يجرج تاياور يف امك قرشلا يف ال ىدص تدجو ةيسنامورلاف

 زيلجنإلا نييسنامورلا يكاحيل يمالسإلا خيراتلا اهب هوش يلا ناديز

 . «8544 :قباسلا ردصملا (ه٠)

 8٠. :قباسلا ردصملا (81)

 .8ا/8 ؛ 19/59 :يواهزلا ناويد (687)

 دلل



 يف بتكيل هنا لب ©””بسحف ةحضاو هتيسنامور نكت ملف ينزاملا امأ

 فرحملا باتكلا نع ةلوقند ةرابع لصفلا ناونع تحت هبتك دحأ

 ذإ يضاملا نرقلا يف نييبرغلا باتكلل ىمعأ ًاديلقت سدقملا ىمسملا
 .©9ةريهش ةرابع لصف لك سأر ىلع عضوت نأ مهتداع نم ناك

 تمتف «ةمجرتلا ىلإ رمألا ءىداب هجنإ ءابدألا نم ًاقيرف نأ ىلع

 . يوتسلوت ىلإ ريبسكش نم نيروهشملا ابوروأ ءابدأ مظعم لامعأ ةمجرت
 ىلع يغاطلا وه يحابالا هاجتالا ناك دقف ةيناسنإ عئاور اهضعب نأ عمو

 . سنارف لوتانأو الوز ليماو سامود ردنسكلا لامعأ يف امك تامجرتلا

 ةمجرتلا ةكرح ىلع ًابيرقت رطيسملا وه يحابالا هاجتالا لظو
 ترهظ مث «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىتح ةيعقاولا راتس تحت ةيبدألا
 ترهظ امك «ذئنيح برغلا يف اهجوضن رثأ ىلع لوقعماللا ءادصأ
 ةفسلف نع ريبعتلل ًابولسأ وماكو رتراس اهذختا ىتلا ةيروطسألا ةباتكلا
 لاثمأ برعلا امأ .نانويلا ريطاسأ امدختسا امهنا الإ ءثبعلاو عايضلا
 صصقلاو يمالسإلا خيراتلا اومدختسا دقف ميكحلا قيفوتو نيسح هط
 باحصأ»و (ىربكلا ةنتفلا»و «ةريسلا شماه ىلع» يف امك ينأرقلا

 .خلا .. .«فهكلا

 ساسأ اهمظعم ريدي يتلا مالعالا لئاسو تمهسأ دقو

 ةيمنت يف ًايوق ًاماهسإ ...حرسمو ةعاذإو ةفاحص نم  نويناملع
 ًانومضمو ًابولسأ بدألا طوبه يف يلاتلابو ,هميمعتو يحابإلا داجتالا

 ينابق رازن لامعأو ارثن هتعيشو سودقلا دبع ناسحإ تاباتك يف امك
 .ًارعش هترمزو

 . يناثلا ميهاربإ : هبأتك رظنا (8)

 هول دج 5002 تاسارد رظنإ 445١
 7 1 0_0 .٠

 :بج «مالسإلا ةراضح يف تاسار 5 م ! ةراضح ف ه



 ترهظ دقف ًايعوضوم يناملع هبلاغ يف ثيدحلا بدألا نأ عمو
 قالخألا نعو لب نيدلا نع هلصفب بلاطت «ةيتاذ ةيناملع تاوعد هل

 «بعشلل بدألا»و «مزتلملا ريغ بدألا»و «نفلل نفلا» تاراعش تحت

 . . «عقاولل بدألا»و

 نمف 2« ىسوم ةمالس ةينيدلا ميقلا نع بدألا لصفب بلاط نمو

 سس :بألا ةلاسر نع هلوق همالك

 ةلمجلا هذهو «ةيرشب كلذ عم اهنكلو ةينيد ةيرصعلا هتلاسر نإ»
 انلمحت تناك ةميدقلا ةيبيغلا نايدألا نأ كلذ .ريسفت ىلإ جاتحت ةريخألا

 هذه يف ةيعامتجالاو ةيقالخألا ميقلا نكلو تابجاوب انبلاطتو تاعبت

 نوكن نأ انيلع ناكف ءايندلا ميق نكت مو ةرخآلا ميق تناك نايدألا

 الو سودرفلاب عتمتسن ىتح موصنو يلصنو ةليضفلا سرامت نيحلاص
 يسنرفلا بدألا نكلو «ةيورخأ انه ميقلاف توملا دعب ةبوقعلل ضرعتن '

 نكلو تابجاوب انيلاطيو تاعبت ًاضيأ انلمحي هلك يبوروألا لب يرصعلا

 نوكن نأ بجيف .طقف ايندلا ميق يه هيف ةيعامتجالاو ةيقالخألا ميقلا

 ىقرنو يرشبلا ٍعمتجملا مدخن يك ةليضفلا سرامت نأل نيحلاص

 ةداعسلا هيف دجن ًاسودرف انبكوك نم لعجنو فراعمو ًاقالخأ انتيصخششب

 . 69 (فرشلاو ريخلاو

 تاباتك يف ةيسكراملاو روصنم سينأ جاتنإ يف ةيدوجولا تزرب اكو
 ردب رعش ف لوقعماللا جبن : جهانلا عئاضلا هاجتإإلا زرب ظوفح بيجن

 بقلملا ينانبللا رعاشلا و «رطملا ةدوشنأ» يف امك بايسلا ركاش

 , *(سينودأ»

 بدألا ىلع ةروثلا ىلإ ضفي م لوقعماللا ىلإ هاهتالا نأ ىلع

 2.1١9 :بعشلل بدألا (6م8)

 . ىلع ديعس دمحأ :ىلصألا همسأ (6)
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 املثم  بولسألاو لكشلا ىلإ هادعت لب هاوتحمو هنومضم يف ليصألا

 روهظب كلذو  يزيلجنإلا رعشلاب , *”9(يدوهيلا» تويلا لعف

 لاهسإلاو نايذملا نم عون ةقيقحلا يف وه يذلا رحلا رعشلا ىمسيام

 .هتارضاحم ىدحإ يف يلازغلا خيشلا ريبعت دح ىلع  ٍلقعلا

 ةيبرع ىلإ يبوروألا رعشلا ةمجرتب بايسلاو ريثكاب ه أدب دقو
 ءيش لك يف ًاخوسمم ًاليزه ناك يذلا يلاتلا ليجلا ءاج مث ةروثنم
 .نايذهلا اذه يف هجاتنإ رصحناف

 :هل لاثم تانلف ءاثغلا كلذ ركذل انضرعت دق انمد امو
 :(يروتيفلا دمحم) هئايعدأ دحأ لوقي

 اناياطخ ران»

 اناياتح يف ليست
 اناتوم ماظع ىلع ءىكتنلف
 . .انألا تمصنلو

 قلق بهارو ةميدق ةسينك جرب

 قفألا ربعتو اهيمدق دشت ةميغو

 .قنع الب لجرو

 قلزنت فيصرلا لع أرمإو

 قنتخت ملسلا لفسأ يف ةطقو
 قدي سوقان توصو

 «خلا .. .قديو ءعءاضفلا ىلع ةرود مسري

 : ءاثغلا اذه داريإ دعب يلازغلا خيشلا ل لوقي

 مالكلا اذه اهوج ىلإ كلقني يتلا مالحألا ثاغضأ نم كعدو»

 انع ةناملعلا تفام ظنإ عهكج
 م ا را 1١7

 8 بدلا دامع
 :لصف ليا ليدل دامك

 .يروخ حنم (ةثالث داور نيب رعشلا)يف هتمجرت رظنأ ؛كلذ

 هلا



 ظافلألا هذه نيب ةيلقعلا طباورلا عطقت نم كعدو ...ككفملا
 . . . يدنهرت «نبل .كمس :ليق امك يهف ,ةديصتملا

 وه اهتح كهابتنا ريثي يذلاو هعدتال يذلا ءيشلا نكلو»
 اذه ىلع رطيس يذلا يبيلصلا وزغلا وأ يناقثلا رامعتسالا ميئارج
 . مئاهلا رعاشلا

 امذآمو ةيحاصلا اهسمشب ةفورعملا ةنيدملا ةرهاقلا يف وهف»
 ةيسفنلاو ةيركفلا ةيعبتلا نكلو «ىلوألا ةيمالسإلا اهتقبصو ةقماسلا
 جاربأو مويغلا الإ ىريال هتلعج هئاتلا صخشلا اذه ىلع ةبلاغلا
 يفال ةمور وأ ندنل يف هنأكو سيقاونلا نينرو نيقلقلا نابهرلاو سئانكلا
 , 67(! !رصم

 .95884-196 :رورغلا داصخ (89)
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 قالخألاو عامتجالا ي ًاثلا

 ذنم تفرحنا دق يمالسإلا ملاعلا يف ةيعامتجالا ةايحلا تناك
 رصعلا علطم يف الإ اهجوأ غلبت ل فارحنالا ةروص نكل «تورق ةعضب

 نم قلطني هتاداعو ةديلاقتو هقالمنأ ُق هس تك ا حصص أ بيحس و ثيدحلا

 ةروهتملا فطاوعلاو ةيلهاجلا فارعألا تبلغ ذإ ةيمالسإ ريغ تاقلطنم

 سانلا نأ ريغ .ةليصألا ةيمالسإلا قالخخألا ىلع ةثدحستسملا تاداعلاو

 لئاضف ىلع ةريغلا نم هيلع اولبج امبو ةثوروملا ةينيدلا ةفطاعلا مكحب
 ب وأ ؛«نيدلل مهعمتج فارعأو نيزاومو ميق لك توبسني اوناك قلخلا

 حسمتملا فارحنإلا كلذ خسرو «ًالوصأ هيف اهل نوسمتلي  لقألا ىلع
 دادعتسإ سانلا ىدل ناك يذلا فولأملا عقاولا وه حبصأ ىتح نيدلاب

 ًادسفم مأ ًايمالسإ ًاددجم ناكأ ءاوس هرييغت لداحي نم هجو يف فوقولل

 .نيدلا ىلإ دانتسإلاب مهفقوم نورربي لاح يأ ىلع مهو «ًايبنجأ

 عمتجملاب فرحنملا يمالسإلا عمتجملا كتحإ يضاملا نرقلا ينو
 رورغملا  برغلا سحأ ىلوألا ةظحللا ذنمو «نيدلا نع دراشلا يبرغلا

 ناك هنأ كشال يذلا قرشلا ىلع يعامتجالا هقوفتب  يداملا همدقتب

 بولغملا ىلإ بلاغلا ةرظن نكل «برغلا هدقتفيام لئاضفلا نم هيدل
 نم ةيبيلصلا حورلاو اميسال .ةداع ةحيحصلا ةيؤرلاب حمستال

 .اهئارو
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 رعشتساو لتاقلا راهبنإلاب يقرشلا عمتجملا سحأ لباقملابو

 فلخت ببس نأب لوقلا يف ةرفكلا نويبرغلا ددرتي ملو ءريرملا صقنلا

 رطيسي ناك يذلا مهولا نم كلذ اودمتسا دقف مالسإلا وه نييقرشلا

 !ًاقح نوملسم 0 ككئلوأ ىلع

 لثمي ال يذلا فلختملا عقاولا كلذ ةمجاهم لالخ نم عمتجملا تاموقم

 نع قالخألا لصف يذلا  دهاشملا ٍيبرغلا جذومنلا ناكو ؛مالسإلا

 .ًاحوضوو ةوق رمألا ديزي  نيدلا

 نيرشبمو نيرمعتسم نم  ةدقاحلا ةيبيلصلا ىوق تملع ذإو
 تاموقمو قالخأ ٍلوصأ اهيف عمجتت ينلا : ةر ؤبلا نأ نيقرشتسمو

 نم ةزيملا هل هذه بلسل ةركاملا تاططخملا تعضو دقف - هريغو جلا

 . مهيب ةثايدلا ةعاشإو ةملسملا ةأرملا داسفإب نيملسملا

 لك نع - ًارخآو وأ ةلوؤسملا يه ةيمالسإلا ةمألا تناك الو

 فوسف مهألاو رطخألا وه ةلكشملا نم يتاذلا بناجلا ناك الو اذه

 .انمامتها لج هيلون

 ةرخاسلا ةروصلا انناهذأ يف رضحتسن نأ انيلع رمألا ةيادب يفو

 اهنراقنل 2؟7نييبيلصلا جنرفإلا ةثايد نوملسملا نوخر ؤملا اب فصو يتلا

 :ها1؟15 ةنس ثداوح نمض يتربحلا انل اهمدقي يتلا ةروصلا هذه

 وهو «.ءايحلاو ةمشحلا نع نهبلاغ جورخو ءاسنلا جربت اهنمو»

 اوناك مه ؤاسن مهتم ضعبلا عمو رصم ىلإ سيسنرفلا رضح امل هنأ
 تاسبال هوجولا تاولح نهو مهئاسن عم عراوشلا يف نوشمي

 .يتح بيليف قيقحت ١50 :ذقنم نب ةماسأ رابتعالا رظنا )١(

 ددفن



 حرطلا نهبكانم ىلع نلدسيو ةنولملا ريرحلا ليدانملاو تاناتسفلا

 اهنوقوسيو ريمحلاو لويخلا نبكريو ةغوبصملا تاشكرزملاو يريمشكلا
 شيفارحو مهعم ةيراكملا ةبعادمو ةهقهقلاو كحضلا عم ًافينع ًاقوس

 ءاسنلا نم ءاوهألا لهأ سوفن (نييسنرفلا ىلإ يأ) مهيلإ تلامف ةماعلا

 لاومألا لذبو ءاسنلل مهعوضخل مهعم نلخادتف شحاوفلاو لفاسألا

 ةغلابمو راع ةيشخو ماشتحا ضعب عم لوأ لخادتلا كلذ ناكو ,.نهمل

 سيسنرفلا تنراحو .رصمب ةريخألا ةنتفلا تعقو (لف .هعاضخإ يف

 ءاسنلا نم هونسحتسا ام اوذخأو اهاومأ اومنغو اهلهأ يف اوكتفو قالوب

 ىلع نهورجأو مهئاسن يزب نهويزف ,مهدنع تاروسأم نرص تانبلاو

 ةيلكلاب ءايحلا باقن نهرثكأ علخف .لاوحألا لماك يف نهتقيرط
 لح املو ءرجاوفلا ءاسنلا نم نهريغو تاروسأملا كتئلوأ عم لخادتو

 زوح يف تاريخلا عامتجاو لاومألا بلسو ناوهلاو لذلا نم دالبلا لهأب

 نه مهعوضخو ءاسنلا يف مهتبغر ةدشو مهالاو نمو .سيسنرفلا

 اهتموساتب هتبرض وأ هتمتش ولو نهاوه ةفلاخم مدعو نهدارم ةقفاومو
 نهءارظن نلمتساو «رابتعالاو ةالابمللاو راقولاو ةمشحلا نحرطف (؟)

 لوقع ًاصوصخو تاوهشلا ىلإ سوفنلا ليل نوقع نسلتخاو
 يف ةبغر نهوجوزتو نايعألا تانب مهنم ريثكلا بطخخو .تارصاقلا
 هنأل نيتداهشلاب قطنيو مالسإلا دقعلا لاح رهظيف مهلاونو مهءاطلس
 ءاسنلا مهنم طاطخألا ماكح عم راصو ءاهداسف ىشخي ةديقع هل سيل
 يف رظنلل طاطخألا يف مهعم اوشمو مهزب تانيزتم تاملسملا

 0 1 «ةادانملاو يبنلاو رمألاو ةيداعلا ماكحألاو ةيعرلا رومأ

 ءاهلكش لثم ىلع اهفايضأو اهبارتأ ضعب اهعم وأ اهسفنب

 ُ رمي ام لثم سانلا نط نوجرفي يصعلا مهيديأبو مدخلاو ةساوقلا
 . ماكحألا يف نيبغيو نرمأيو



 سيسنرفلاب نهطالتخاو ءاسنلا جربت نم كلذ دنع مقو نفسلا

 ليللاو راهنلا يف برشلاو ءانغلاو صقرلاو بكرل يف نل مهتبحاصمو
 رهاوجلاو يلحلاو ةرخافلا سبالملا نهيلعو ةدقوملا عومشلاو سيئناوفلا يف

 لزهلا نم نورثكي نفسلا وحاللمو برطلا تالآ مهتبحصو ةعصرملا

 فيخس فيداقملا كيرحت يف. ترصلا عيضرب نوبواجتيو نوجملاو

 يف ةشيشحلا تبد اذإ ًاصوصخو (؟) مهتاعوبطم فئاتكو مهتاعوضوم

 نورمزيو نوصقريو نولبطيو نوخرصيف مهوقع يف تمكحتو مهسوؤر
 ءيش مهمالك ديلقتو مهئانغ يف ةيواسنرفلا ظافلأ ةاكاحمب نوبواجتيو

 . "0(ريثك

 وه نم نيملسملا نم نأ ىلع ةحضاو تارشؤم ترهظ دقف نذإ

 برغلا نم دفاولا ينيداللا ةيعامتجالا ةايحلا بولسأ لبقتل ًايسفن أيهم
 ةيانعلاب ىظح ول كلذل هتمأ وعدي نأل دادعتسا ىلع وه نم مبنم نأو
 . !ةيبوروأ ةشيع شاعو ةمزاللا

 لودلا ىلإ ثاعتبالا ةكرح تأدتبا يلع ٠ دمحم مايأ لنمو

 يواطهطلا ةعافر خيشلا لئاوألا نيثعتبملا رهشأ نم ناكو «ةيبوروألا

 نع بتك ثعتبملا خيشلا اذه !حالصالا داور نم كلذك دعي يذلا

 يف ةيعامتجالا ةايحلا هتمأ ءانبأل هيف فصي ًاباتك «زيراب» سيراب ةنيدم
 :لاقف صقارملاو يداونلا فصول هيف ضرعت ؛كاذنأ اسنرف

 اذإ الإ لاجرلا نم دحأ سلجي الو ءاسنلل سولجلا نأ بلاغلاو»

 يسرك مث نكي ملو سلجملا لهأ ىلع ةأرما تلخد اذإو ءءاسنلا تفتكا

 اًمئاد ىثنألاف ءاهسلجتل ةأرما ال موقت الو اهسلجأو لجر اهلل ماق لاخ

 تيب لخد اذإ ناسنالا نأ مث «لجرلا نم رثكأ ةمظعم سلاجملا يف

 بئاجع (5) ء1ا/ 5757/7 :راثألا بتا
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 ربك ولو هيحاص لبق تيبلا ةبحاص يبحي نأ هيلع بجي هنإف هبحاص
 , 20©(تيبلا ءاسن وأ هتجوز دعب هتجردف .نكمأ ام هماقم

 ةقايعلا نم عون هنأكو سانلا لك اسنرف يف صقرلاب قلعتيو»
 نيناوق نع جراخ ريغ اًئاد ناك كلذلف .قسفلا نمال (؟) ةنبلشلاو
 ءاسنلا تايصوصخ نم هنإف رصم ضرأ يف صقرلا فالخب :ءايحلا

 هنم مشي ال صوصخم طن هنإف سيراب يف امأ ؛ تارهشلا جيبمتل هنأ

 غرف اذإف اهعم صقري ةأرما مزعي ناسنإ لكو .ًادبأ رهعلا ةحئار
 ءالدأ اهفرعي ناك ءاوسو ءاذكهو «ةيناثلا ةصقرلل رخآ اهمزع صقرلا

 نم نهسفنأ ةماسل نهعم صقرلا يف نييغارلا ةرثكب ءاسنلا حرفتو
 :رعاشلا لاق ايك دحاو ءيشب قلعتلا

 اع اك الخ افلأ الو ايلخ اهيضري سيل نم ايأ
 [اسسخ قسمت سيلا اسكلا 2و - لسياتل اسوم رب رست

 ماعط ىلع نوربصي ال مهف -ىسوم موق نم ةيقب كارأ

 يف هديو ناسنالا صقري نأب ةصوصخم ةصقر صقرلا يف عقي دقو

 ةلمجلابو «هديب اهكسمي تاقوألا بلغأو .دهعم صقرت نم ةرصاخ

 ءالؤه دنع بيع ريغ ندبلا نم ايلعلا ةهجلا يف تناك يأ ةأرملا سمف
 نم اذه دع نهحدمو ءاسنلا عم لجرلا باطخ نسح املكو :ىراصتلا

 , 29(بدألا

 :نيتنثا انم ركذن تالالدب هئراقل يحوي مالكلا اذه
 ثحدقنا ةركف يهو «نيدلاب ةطبترم تسيل قالخألا نإ ١

 عمتجملا وه اهف ءءالجب اهنع ربعي نأ عطتسي مل هنكل خيشلا نهذ يف

 تسيل كلذ عم اهنكلو ًاعبط نيدلا اهاضري ال يتلا ةثايدلا ناولأ سرامي

 154 :زيرأب صيخلت يف زيربالا صيلخت 2(
 : 1 دصلا م4
 هددت : قباسلا ردصلا (5)
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 يق ةدودعم يه لب رهعلا ةحئار اهنم مشي الو ءايحلا نيناوق نع ةجراخ

 !بدألا باب

 باجحلا نأ : ةحارص ليق ىتح تعرعرتو ةركفلا هذه تمن دقو

 مث نمو «ةءاربلاو فرشلا ىلع ليلد جربتلا نأو شحاوفلا رتسل ةليسو
 .قالخألاو نيدلا نيب ةقالع الف

 لباقملا يفو ءاهمرتحيو ةأرملا مركي ثويدلا عمتجملا اذه نإ ل ؟

 بسح  ةأرملا رقتحي هنكل ضرعلا ىلع ظفاحي يمالسالا عمتجملا ىرن

 هسفن ابوروأ يف دجو يذلا موهفملا ىلإ لصن كلذبو أ كاذنأ عقاولا

 نلف نيدلا ذبني مل امف نيدلا نم اهررحتب ةطبترم ةأرملا قوقح نأ وهو
 !قوقحلا هذه ىلع لصحت

 فصو ذإ قايدشلا سراف دمحأ هدصق ام ةعافر دصق نم بيرقو

 هباتك يف اهيف ةأرملا عضوو ةيبرغلا ةايحلا صاخلا يماقملا هبولسأب

 ةيضق» ىمس امل ىلوألا ةرذبلا تدجو اذكهو 20«2(قاسلا ىلع قاسلا»

 ١ . !«ةأرملا

 نكت مل ةجاذسلا ىلعال يعولا ىلع موقت يتلا ةكرحلا نأ ىلع

 راكفأ نم لب ءامهاثمأو  قايدشلاو ةعافر  نيذه ءارآ نم ةقلطنم

 فورعملا يدابأ دسألا نيدلا لامج ةيصخش يه ىرخأ ةيصخش

 1 . يناغفألاب

 ةروثلا اهتعفر ىتلا  ةينوساملا تاراعشب ًارثأتم نيدلا لامج ناك
 قرشلا للع مظعأ نم نأ دقتعاو .ةاواسملا راعش اميسال  ةيسنرفلا

 ناكو «تابجاولاو قوقحلا يف لجرلا عم ةيواستم تسيل هيف ةأرملا نأ

 نيمأ مساقو هدذبع دمحم ةركفلا هذه مهيف ترس نيذلا هذيمالت نم

 ,517 :سيراب فصو يف لصف :الثم رظنا 6

 دنس



 نع ثيدحلا قبس دقو 20ىقثولا ةورعلا ةيعمجل ًامجرتم ناك يذلا
 خرؤم هنع لوقي ةساردلل اسنرف ىلإ ثعتبم وهف ريخألا امأ لوألا

 : هتايح

 دشأ وهو هييلبنوم ةعماجب تارضاحملا ةعاق ىلإ مساق دوعيو»

 هتليمز دجي كانهو ءابوروأ يف ةايحلا نع ديزملا فرعت يف ةبغر
 ةيسنرفلا تاعمتجملا ىلإ هبحصت نأ اهلاؤس يف ددرتي الف . . .«افالس»

 فرعتو تالفحلا نم ريثك ىلإ هتاتف هتبحصو ءداب رورس يف يه

 . رصتقم يف ةايحلا نع افهئلتح 11ج ةيعامتجا ةايح دجوف رسألا نم ريثك 7

 لدب ةفاقثلاو ةلزعلا لدب طالتخالاو باجل لدب روفسلا دجحو

 , 5(ةلاهجلا

 ىلع اهضرع ةرطخ ةركف هتمأ ىلإ لمحي رصم ىلإ مساق داعو
 دعس :لثم ءاعزلا ةصاخو مهرثكأ هديأو مهضعب ددرتف هئاقدصأ

 يوارعش يلع كلذكوأ (*0ديسلا يفطل دمحأو لماك ىفطصمو لولغز

 لاق نمم مهريغو ةيئاسنلا ةكرحلا ةميعزب ةبقلملا يدارعش ىده جوز

 قيباسلا يتفملا موحرملا عابتأ راصتخالا يف يح مهيمسأ)» رمورك مهنع

 ,(0!مهدبع دمحم خيشلا

 ةأرمل»و «ةأرملا ريرحت» هيباتك يف كلت هتركف مساق رهظأو

 هاوح امل هبتاك هنوك يف نوريثك كش لوألا رودص دنعو (ةديدجلا

 ناك ىتلا ةيعرشلا ةلدألاو ةيهقفلا لاوقألا ةشقانمو ضرع نم باتكلا

 .4#و ٠١ :نيمأ مساق رظنا (5)

 4١. :نيمأ مساق (9)
 ركذيف لماك ىفطصم امأ ؛لولغز دعس نع ثيدحلا يتأيسو ديسلا يفطل نع مالكلا قبس (8)

 لماك ىفطصم رظنا .خلا . .مدآ تييلوج ىعدت ةيسنرف ةيحور مأ هل ناك هنا هتايح خرؤم
 .ةريثك تافالخخ مساق نيبو هنيب نأ عمالا :داشر دمحأ .هحافكو هتايح

 . 19 :ديسلا يفطل دمحأ (9)
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 ىلإ هعفد يذلا نأ يف اوكشي مل مهتكلو ءاهنم ةعاضبلا ليلق مساق لثم
 ديسلا يفطل لحيو ١2")هدبع دمحم امأو رمورك امأ نيلجر دحأ ةركفلا
 :لوقي ذإ يتايح ةصق هباتك يف لاكشالا

 باتك لوصف هدبع دمحم خيشلا ىلعو هيلع أرق نيمأ مساق نإ»
 .2352(سانلا ىلع هرشني نأ لبق 1841 ماع فينج يف «ةأرملا ريرحت»

 .©©ًاضيأ «(نيمأ مساق» باتك يف اذه لثم ءاجو

 صيخلت نكمي يذلا «ةأرملا ريرحت» هباتك رهظ دقف لاح ةيأ ىلعو
 :يلب اهيف هراكفأ

 هبيس يندبلا هقوفت نإ»و ءيش لك يف لجرلل ةيواسم ةأرملا نإ - ١
 نآرقلاب هضيرعت اذه نم حضتيو 9( «ءاضعألا لامعتسا

 .س ةينيورادلاب هرثأتو ميركلا

 ديعتلل ال ةيمالسالا تاعورشملا نم اسيل عقربتلاو باقتنالا نإ» ل ؟
 مالسالا ىلع ةقباسلا ةميدقلا تاداعلا نم امه لب بدأللالو
 ةطلاخم نم «نيملسملا ىلع تضرع ةداع يهو» هدعب ةيقابلاو

 سابل اهوسبلأو اهيف اوغلابو اهب اوذخأو اهونسحتساف ممألا ضعب

 نيدلا مساب سانلا يف تنكمت يتلا ةراضضلا تاداعلا رئاسك نيدلا
 ةداعلا هذه نإف ىرخألا ممألل ةبسنلاب نكل «ءارب اهنم نيدلاو

 مدقتلا ةنس ىلع ايرجو عامتجالا تايضتقمل اعوط تشالت»

 ,9"2(يقرتلاو

 )16 01٠١م :نيمأ مساق .

 .199“ :ديسلا يفطل دمحأ (11)

 .1هؤس16ه86:ص ١5(

 18 :ةأرملا ريرحت (15

 كال ىم ءلالف :ةأرملا ريرت 19

 لل



 ةليذرلل ةاعدم وه لب بسحف مدقتلا نع ًاقئاع سيل باجحلا نإ
 عفاود تيميو سفنلا بذهب طالتخالا نأ نيح يف ةشحافلل ًءاطغو
 . !ةوهشلا

 ديلقت ىلإ ةوعدلا ةمهت نم هسفن ةئربت ىلع مساق صرح دقو
 صرخلا وه ديحولا عفادلا نأ أيعدم 22 ةركفلا هذهب هتادانم يف برغلا

 وه هتركف لصأ نأ معزي وهف «نطولاو نيدلا ىلع ةريغلاو ةمألا ىلع
 يردأ تسلو «باجحلا مجاه يذلا قرشتسملا «روكراد» ىلع درلا
 !روكرادل مساق كرت اذام

 لوقي وهف كلت هتاءاعدا بذكي (ةديدحلا ةأرملا» يناثلا هباتك نكل

 : هيف
 الإ ءاود هل سيلو هجالع ىلإ ردابن نأ مزلي يذلا ءادلا وه اذه»

 ىلع اوفقيو ءةيبرغلا ةيندملا نوؤش اوفرعتي نأ ىلع اندالوأ يبرن نأ

 نوكي آلآ وجرنو  نيحلا كلذ ىتأ اذإو ءاهراثآو اهعورفو اهوصأ
 انفرعو سمشلا عوطس ةعطاس اننيعأ مامأ ةقيقحلا تلجنإ  أديعب
 ينام حالصإ متي نأ ليحتسملا نم نأ انقيتو يبرغلا ندمتلا ةميق
 .©70«ةيرصعلا مولعلا ىلع ًاسسؤم نكي مل اذإ انلاوحأ

 ةيسنرف امهادحإ  نيتيبرم هيتنبال رضحأف هتيب يف كلذ قبط دقو
 هتركف ىلإ ًايعاد هتوعد ىلع ًاصيرح مساق لظو 9"2ةيزيلجنإ ىرخألاو
 يف ةيبلقلا ةتكسلاب هتافو ةليل يفف ةريصقلا هتايح نم ةمسن رخآ ىلإ»

 , 232 4)(ايلعلا

 .19417-198 :نيمأ مساق (15)
 1/97 :قباسلا ردصحلا (517 هموت ب «إ 1 هاا مد

 .716 :ديسلا يفطل دمحأ (18)
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 «نييفحصلاو ءابدألاو ءامعزلا نم ريثك هديأو ساق رصان دقو
 نم لوقي يذلا نكي نيدلا يلو رعاشلا ًافلس انركذ نم ريغ مهنم
 :هل ةديصق

 ًاموي نسحلا نع باجحلا يليزأ»

 (؟9هبهاذ انأ اه ًابهاذ حرف ينم تنأ الو كنم انأ الف

 : هلوق كلذ نمو , يواهزلا يقارعلا رعاشلاو

 تاهمألاو تانبلاب اوأره
 عقص لك يف نوملسملا اذكه
 اولشف تويبلا يف نهوئجس

 ءايض نيري نأ نهوعنم

 تاملسملا ةلاهجلل اوبجح

 تاكرحلاب مهي بعش فصن

 (2>)تايتفل و نايتفلل ررض

 دالب يف ترشتنا يتلا ةركفلل نيديؤملا مظعأ ةفاحصلا تناكو

 .رصم يف اهحاجن رثأ ىلع برغملاو ماشلا
 ةبسنلاب تلقرعت اهيف ةوعدلا نأ حضاولا نمف ماشلا دالب امأ

 دعب يأ 1978 ةنس الإ ردصي مل اهنع ثدحتي باتك لوأ نأ ىتح رص
  مساب فلأ وأ  هتفلأ يذلا باتكلا وهو .ةنس نيرشعب مساق ةافو
 نأ هابتنالا ريثي امم لعلو «باجحلاوروفسلا» ناونعب نيدلا نيز ةريظن
 «مكحلا لوصأو مالسالا» بحاص قزارلا دبع يلع وه هظرق يذلا
 :لاق امم ناكو

 يرظنلا ثحبلا روط هللا دمحب تزاتجا دق رصم بسحأل ينإو

 ضرأ لك يف باجحلا اذه نإ . .

 .48 :يبرعلا بدألا لهانم .نكي نيدلا يلو (15)
 ."14 :يواهزلا ناويد (؟١)
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 نيب دجت تسلف «ذيفنتلاو لمعلا روط ىلإ باجحلاو روفسلا ةلأسم يف

 نيدلا نم وه روفسلا نع مويلا لءاستي نم مهنم نيفلخملا الإ نييرصملا
 لبال مأ ةثيدحلا ةايحلا تايرورض نمو ءال مأ لقعلا نموال مأ

 روفسلا نأب نونمؤي مهنم نيبجحملا نييعجرلا نم ريثكلا ىتح مهدجن
 . (اهنع ةيندملا ةايحل ضصانم ال ةرورضو لقعو نيد

 باجحلاو روفسلل نأ حوليف نويروسلا انناوخأ امأ ...»

 ثحبلا روط دعب اوزواجتي مل مهف ءرصم يف هخيرات ريغ أخيرات مهدنع
 «ةنس نيرشع نم رثكأ ذنم نيمأ مساق موحرملا اننيب هأدب يذلا يرظنلا

 لا ديدجلا روطلا يف بنج ىلإ ًابنج انعم نوريسي كلذ ىلع مهنكلو
 , "(لماشلا ىلكلا ىلعفلا روفسلا روط «هيف ريسن

 ةوعدلاو روفسلا ىلإ اهقبسأ سنوت تناك دقف برغملا دالب امأو

 ةعيرشلا يف انتأرما» هباتك ١970 ةنس دادحلا رهاطلا بتك ذإ هيلإ

 ىتلا ةينفلا ةلواحملا نم هتركف دييأتل جذوم ذخأ ناكمالا ينو «عمتجملاو

 رعاشلا نأ كلذ ءاّيسار يجاعدلا يلعو ًارعاش مريب دومحم اهيف كرتشا
 يقلت نأ لبق ةيسنوتلا ةأرملا اهتعطق يتلا لحارملل خرؤي» ماق

 يجاعدلا ىلع اهحضوو اهيناعم زربأ باجحلا روطت لحارم نم ةلحرم
 . ةنيابتم تايعضو يف ةأرملا اهيف ترهظ موسر ةعبرأب

 نود ًاحفس عقربلا برض ةأرما ةروصلاو ىلوألا تايبألا مسرت»
 ىلع دوسألا عقربلا كلذ لادسنإ مريب هبش دقو ءاهنم عرج يأ روهظ

 رخأ نم ليللا اذهل ىجري الأ ليللا ىجس

 نساسكا لا كما هلك 5 #١4 طغا لالحلا هل قف

 -نضف



 رهظ باقنلا نم ًاءزج ةيناثلا ةروصلا يف ةأرملا تجرحد امدنعو»

 رونلاب ةلواحملا هذه رعاشلا فصوف «نفكملا اههجو رون نم ليلقلا
 . .عداخلا

 رداغلا كحاضلا نولك ًاعادخ رونلا حولي
 . . .رباصلاعزاجلا بلقل كشلا لسسري ءايض

 نقذلا ىتح رامخلا كلذ يجاعدلا ماسرلا ةشير ِق ةأرملا حيزتو»

 هذه يق رعاشلا ىريف « سمشلاو ةايحلا رون لبقتست ةدحاو ةعفد

 :نيسنجلا نيب ةلدابتملا ةقثلا نم حبصل ةيادب ةمشتحملا ةوطخلا

 رظانلا اهضور ىلجت 2>حبصلا يفو حبصلا ادب
 0 .رهاطلا يمد نعاوضغ نيدخلا يف درولا لاقو

 دنع ًايلدتم باقنلا اذه ءاقبل ًابجوم ةأرملا دجت ال ةيابنلا يفود
 «ةقيضلا ديلاقتلا بسصاور كلذب هعم ع زتنتو .ةدحاو ةعفد هحيزتف ديلا

 :ايندلا اهرون رمغيو قحلا نيعل سمشلا رهظتف

 رهاب اهنسح ًاعيمج 2 ايندلا ىرت سمشلا يفو
 رداسقلا عدبملا ءاسنث تروس يذ لك لتري

 رهاعلاب ءانسحلا ام نين بيع يذ لك ملعيو

 «5رجافلاو فعلا نيب م اهفألا مكحت كلانه

 لمح دقف ةركفلل يعقاولا قيبطتلا امأ ةيرظنلا ةهجولا نم اذه

 رهشأو «ةيئاسنلا ةضبهنلا ةكرح» تيمسأ ىتلا ةكرحلا هنم ربكألا ءبعلا

 ةيدابلا ةثحابو ءاهتريتركس يواربن ازيسو يوارعش ىده :اهتادئار
 ترخسو ءايحلا ءادر :رعلخ تخل نمم ةبصعخ نفيوح بفتلا دقو ءكبأك ةرينمؤ

 .ةيبيلصلا رئاودلا ةمدخل نهسفنأ



 اذهو  ةجرح ةبيصع ةرتف يف  ةكرحلا هذهل سامحلا دتشإ
 ةنس يف هنأ كلذ  !اهءاروام ةمكألا ءارو نأب ىحوي هوبشملا تيقوتلا

 ددع عم ةعاجشب بعشلا فقوو رامعتسالا هجو يف رصم تبه 6
 كلت يفو «ةايحلاو ةيرحلا نم هقحب بلاطي ةقيقح نيصلخملا نم

 ةروثلا ةرمغ يفو بارطضاللاو نايلغلاب زيمتت 2: يتلا ةبخاصلا فورظلا

 فورظ تلغتسا امهادحإ .ناتيخأتم ناتييرم ناتوعد تطشن ةمراعلا

 راتس تحت ةينيداللا ىلإ ةوعدلا يهو اهئامتنا نع ةمألا خلسل ةروثلا
 «عيمجلل نطولاو هلل نيدلا» ةعنطصملا تاماعزلا هتعفر يذلا راعشلا

 ىلإ اهتوعد لالخ نم ةيمالسالا لئاضفلا فسن ىلإ تعد :ىرخألاو

 . (ةأرملا ريرحت»

 قوقح نع عافدلل ؛ اهتاقيفرو ىذه تربثا فصاعلا وحلا كلذ ف

 نقزمو ةرهاظم يف نجرخ دقل ؟اذامب نكلو نيلتحملا درطو نطولا
 يف نمنم ماهسإ مظعأ اذه ناكو .ماع ناديم يف هنقرحأو باجحلا

 ل بوقعي سفن يف ةجاحل  نييناطيربلا دونحجلا نأ ثدح ذإو .ةروثلا

 دقف  تارهاظتمللا ضعب ىلع اودتعاو ةرهاظملا ةعاس عراوشلا اوقوط

 نم ةيرصملا ةأرملا عنمل ايناطيرب نم ةلواحم بعشلا نيعأ يف كلذ ادب
 , "9 !!ةينطولا ةلوطبلا ةفص ةكرحلا تبستكا كلذبو ءررحتلا

 اهسفن ةرتثلا كلت يف هنأ انملع ذإ حضوأو ىلجأ ةقيقحلا رهظتو

 ًاضيأ ةينطولا ةلوطبلا فيز تحت مالسالا مده كروتاتأ ناك

 العلا ىلع ضاضقنالل ًايفاك ًارربم ةلوطبلا هذه تربنعا دقل
 | :مهلوق ةيحابإلا ةاعد ددر ذإ «ةينالع مالسال ماكحأ ةمجاهمل لب

 5 ًاريدج صالخإب ةينطولا ةروثلا يف هرود ىدأ يذلا فيطللا سنجلا

 .دعب ايف 7٠07 :يريزجلا ميهاربإ دمحم :هريتركس ملقب «لولغز دعس» باتك رظنا (99)

 دفن



 ةأرملا مدقت نأ نوديرتأ ؟نشخلا سنجلا عم ءيش لك يف ىواستي

 .!؟ًائيش اهل نطولا مدقي الو ءيش لك نطولل
 اهتقيقح يف ةيئاسنلا ةكرحلاب اذإو فشكنا نأ ثبلي مل قحلا نكلو

 ءايعزلاب ًايلخادو ةيرامعتسالا رئاودلاب ًايجراخ طبترت ةبيرم ةليمع ةكرح
 . نيعنطصملا

  ةصاخ ةيريشبتلا تايعمجلاو  رامعتسالاب اهطابترا امأ
 يئاسنلا داحتالا رمتؤم يف هتقلأ يذلا يوارعش ىده باطخ هدي ؤيف
 : هتمدقم هذهو اموري لودلا

 ةيعمجلا هذه يف نكتيب يسفن ىرأ نأ ٌةقيقح ينرسيل هنإ»
 لوأل اهقوقح يف شقانتل ءيجت نأ ةيرصملا ةأرملل نكمأ يتلا ةمرتحملا
 راهظإل يرايتخإ رخفلاو طابتغالا ىلإ ينوعدي امل هنأو « خيراتلا يف ةرم
 . ”9ءابوروأ يف نهتاوخأو لينلا تانب_نيب_ةطبارلا كلت

 : ةلئاق اهءاطخ متتختو

 ىلع تاديسلا اهتيأ يل نحمست نأ وجرأ دوعأ نأ لبق نآلاو»
 «داحتالا» بجاو يف ةيرصملا ةأرملا كارشإ يف ةبغرلا ءادبإ حاخلإب نكبلط
 يتلا ةيلاغلا نكحئاصن لضفب لصن نأ يف ءاجرلا ميظع انلو ليلجلا
 ليفك ريخ هيف دجن يذلا نكلاونم ىلع جسنلاو يداه لا ليبسلا اهربتعن
 ةمدخ يف انسفنأ نكفرصت تحت عضنو ءانبئاغرو انلامآ قيقحت ىلإ

 .(2*(نكئارآ رشنو نكئدابم

 ريتركس ةعطاق ةفصب اهدكؤيف نيعنطصملا ءامعزلاب اهتلص امأ
 نأ ركذ دقف هتايح نع هباتك يف  دفولا بزح ميعز  لولغز دعس

 1١417. :ةفسالفلا ءارآو ةأرملا (؟4)

 .1514 :قباسلا ردصملا (؟6)

5 



 يذلا هباطخب ًادهشتسم ةيئاسنلا ةكرحلل يقيقحلا ميعزلا وه ًادعس

 .رصمل ةيسنرفلا قوقحلا ةسردم ةبلط نم طلتخم دفو ةرايز ةبسانمب هاقلأ
 : هنمو

 اذه ريغب هنأل هب نيعنتقملا نمو ةأرملا ريرحت راصنأ نم يفنإ»

 وه لب مويلا ديلو سيل اذهب ينيقيو انتياغ غولب عيطتسن ال ريرحتلا
 كب مساق موحرملا يقيدص ديعب دمأ ذنم تكراش دقف دهعلا ميدق

 ةأرملا باتك ديري) يل هادهأ يذلا هباتك انَمِض يتلا هراكفأ يف نيمأ

 دفنا . (ةديدجلا

 هنأو ةيسنرف ةفاقث ةفقثم تناك دعس ةجوز نأ بتاكلا فيضيو

 لوأ اهنأ دعس ةجوز ةريسم نم ودبيو (!) ةلماكلا ةيرحلا اهحنمي ناك

 لفاحملا يف ةرفاس هعم رهظت  ًابيرقت - يبرع يسايس ميعز ةجوز
 لوأ اهنأ امك «لولغز ةيفص» ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع ىمستتو .روصلاو
 .©"9(نييرصملا مأ» بقل ةعدب تذختا نم

 ةيقيقحلا ةيئاسنلا ةميعزلا ىه «لولغز ةيفص» نأ بتاكلا ركذيو

 ىده ىلإ رمألا اهجوزو ىه تدنسأو كلذ رهظت الآ ترثآ اهنكل
 .©*0تاديسلل ةيزكرملا دفولا ةئجل ةسيئر» دعس اهنيع يتلا يوارعش

 ميعزلا' ةنادإ يردي نأ نود  تبثي ميعزلا ريتركس نأ ىلع

 نع هثيدح ضرعم يف كلذو ءرامعتسالاب |مهطابتراو ةيئاسنلا ةكرحلاو
 ةيفحصض لوأ»و «ةرئاثلا ةاتفلا» ةبقلملا «تباث ةرينم» دعس ةقيدص

 :لوقي وهف «ةيرصم

 .؟9١ :لولغز دعس (9آ5)

 7١84. :لولغز دعس (9؟9)

 .؟١م8 :لولغز دعس (؟8)

 ليان



 قلغتو ةيدفولا ةفاحصلا دهطضت ةيرويزلا ةرازولا تناك»

 .ةديدج ةصخر ةيأب يدفول حمستالو ىرخأ دعب ةدحاو اهدئارج
 مث ةمألا تيب نع ًامايأ تباث ةريئم ةسنآلا تباغ ةأجف نيح ىلعو
 «راوبسلوو «لمألا» مساب نيتديدج نيتفيحصل نيتيصخر لمحت تداع

 |هتمدقو .ةيموي ةيسايس ةيسنرف ةيناثلاو ةيعوبسأ ةيسايس ةيبرع امهالوأ
 نيتصخرلا ىلع تلصح فيك امأ هفرصت نهر نوكتل (دعس) سيئرلل
 ليكشت ىلإ رمألا روطت مث .©"؟0«ئيش مويلا ىلإ هنع فرعأ الف

 لينلا تنب بزحو (1448) يئاسنلا بزحلا اهمهأ ةيئاسن بازحأ
 هذه نع حئاضف اهسفن ةيرصملا فحصلا ترشن دقو :(1549)
 ةيبرغلا تارافسلا نم لاومألا ىقلتت تناك اهنأ تبثت بازحألا

 .©©ةيزيلجنالاو ةيكريمالا اهيسال

 دقف «ةيئاسنلا ةفاحصلا ةدالو ةيئاسنلا ةكرحلا ةرمث نم ناكو

 ردجت امو. ؛ىلوألا ىمظعلا برحلا لبق «قرشلا ةاتف» ةلجم تردص
 ءايزأل ًارروصو جذاغ يوحي اهدادعأ نم ددع لك نأ هيلإ ةراشالا

 ةأرملا عوقول دهم يذلا رمألا ءابوروأ يف ترهظ يتلا "'هرهشلا
 يف ةينارصنلا ةأرملا تعقو امك ةيدوهيلا ءايزألا ةديصم كابش يف ةملسملا
 .برغلا

 تناكف ةكرحلا يف اهبيصنب ةيئاسنلا ريغ تالجملا تمهسأو
 ةيركفلا تاشقانملا بناج ىلإ رشنت روصعلاو فطتقملا اهلثمو «لالهلا»

 نم ةلابب اهطيحتو تايبرغو تايقرش نم تاجربتملا روص عوضوملل
 .نهتاكاحمب تائراقلا يرغت ميظعتلا

 امهعابتأو نيسح هطو ديسلا يفطل صرح يميلعتلا لاجملا ينو

 .؟١5؟ :لولغز دعس (99)

 .84 :سيمخ ةيطع دمحم .رامعتسالاب اهتلصو ةيئاسنلا تاكرحلا رظنأ (8)
 . يملعلا ثحبلا زكرم 01918 ةنس ةروكذملا ةلجملا نم لوألا دلجملا رظنا (*)

 ةترفلا



 يف عارصلا دتشاو ثانالاو روكذلا هيف ًاطلتخم ميلعتلا نوكي ن

 هط ىلع أدر «ةناطيشو ناطيش» ٍ يعفارلا بتكو .«كلذ لجأ نم 0

 نيذلا ةعماجلا ةبلط هيف يبحي لاقم بتك ايك , يواملقلا ريهسو نيسح

 ناك دقف .طالتخالا ةاعدل بتك راصتنالا نكلو ©"١)طالتخالا اوضفر

 ىوقلا لكو .فحصلا مظعمو . نويسايسلا ءامعزلا مهفص يف
 ىوقلا هذه نأ ذإ ءاهريغو ةعماجلا يف نيقرشتسمو نيرشبم نم ةليخدلا
 دشأ اهتبراحو ةيبالطلا ةيمالسالا ةكرحلا روهظل تعزف ةعمتجم

 . برخلا

 حاجنو بساكم نم ةوعدلا هتققح امب نويئاسنلا باتكلا عنقي مو

 برحلا تلظ لب ءديزملا نورظتني دايسألا نأ ىلإ كلذ درم لعلو

 عضو لعجي ىتح مهولاو ةغلاملا يف قرغي مهضعبف ةرمتسم ةيسفنلا
 لاق ايك ءاهرخأ ىلإ اهوأ نم رصم تالكشم نع لوؤسملا وه ةأرملا

 ىسوم ةمالس

 اهضعب لصتي ال ابنأو لصألا يف اهفالتخا مهوي انتالكشم ددعت»

 عيمجل ةيرؤبلا ةطقنلا دجي نأ عيطتسي ركفملا لمأتملا نكلو «ضعبب

 يعاطقالا انماظن نأ يه انه ةديحولا ةيرؤبلا ةطقنلاو تالكشملا هذه

 «ةيعامتجالا ةرظنلاو ةيوبألا قالخألاو ةأرملا زكرمو ةلئاعلل هترظن يف

 يتلا ةميدقلا ةيعاطقالا انءارأ نأ يه ةدحاو ةلكشم ىلإ دوعي اذه لك

 (مالسالاب فرتعي نأ ديري ال)ةنوعلملا ةينامورلا ةلودلا نع اهمظعم انئرو
 نم عبنت انتامادطصاو انءازرأو انبعاتم نأو ةيرصعلا ةايحلل حلصت دعت مل

 اهب صلختن ةديدج ةيطارقوميد ةايح وحن هحفاكن يذلا حافكلا اذه

 ,29(ةميدقلا ةيعاطقالا ةايحلا نم

 .151/7 :ملقلا يحو (01)

 .5الا55 :بعشلل سدألا (*9)

 نشف



 اهقسنو هريغ ءارآو ةميدقلا هتاهبش عمج دقف رهظم ليعامسإ امأ
 :هيف ءاج «ةيطارقميدلا رصع يف ةأرملا» هامسأ باتك يف

 نأب نيلئاق يلحجلا حضاولا قحلا نع نيماعتم نوريثكلا ىضمو»
 لصفو .اعاوقلا اه عضو دق ميدقلا نمزلا نأو ةلولحم ةيضق ةأرملا ةيضق

 نمزلا اهالبأ لاوقأو تايرظنب كلذ يف نيمتؤم «عورفلا متأو لوصفلا
 «تاروعلا ةيداب ةضافضف ةلهلهم تحبصأف «ءرهدلا اهيلع ءانو

 «تيبلل ةأرملا» مهلوقك ةغرافلا ةرثرثلاب اهتاروع رتس نولواحي مهنكلو

 ال سيل ةأرملا» لبق نم ليق امك مهلوقو «ةأرملا ىلع ماوق لجرلا» مهلوقو
 09(. سفن

 ماهوأ نم ًاقرف روطتلا نوبهري نيذلا نويعجرلا ذختا دقل» :هيفو
 ةعضب نم . . .ءاسنلا ىلع مهناطلس طسب يف ةبغر وأ مهيلع تطلس

 دابعتسا ىلإ اليبس ةرباغ روصع يف تماق تالاح ىلإ اهب ريشأ صوصن
 يف رقت نأ رصعلا كلذ يف ةأرملا تضحح دقل ءايدبأ ًادابعتسا ءاسنلا
 الك شقاني ذخأ مث ©*«ىلوألا ةيلهاجلا جربت جربتتال نأو اهتيب

 :نيليلدلا

 ةأرملا صضح نم ةيعجرلا باحصأ هصلختسي يذلا ىنعملا نإ»

 .رصعلا اذه يف ضومغلا لك ضماغ ىنعم تيبلا يف زقت نأ ىلع
 هورسفي نأ نوديريال مهنإف هفنتكي يذلا ضومغلا كلذ نم مغرلابو

 .هنم مهسوفن يف ةمئاقلا يناعملا ددحتت ىتح

 نيب نوقفوي فيكف تيبلا ةنيجس ةأرملا نوكت نأ اودارأ اذإ امأ

 45 : ص 5
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 نوكي نأ اودارأ اذإو ؟ةيرورضلا ةايحلا تاجاح نيبو ىنعملا اذه

 كلذف .هجراخ اهلغشيام اهل نكي مل اذإ تيبلا يف ةأرملا رقت نأ هريسفت

 , 2 «ةثيدحلا انتايح يف عقاولا وه

 يف (اذك) نيقرغتسملا كئلوأ ابم انباصأ ىتلا ةبيصملا نكلو . ..»

 لمجت لك نأ نودقتعي مهنأ « ةيئادبلا ةيلبقلا راظنمب ةايحلا يف رظنلا
 نأ نيح يف كلذ «ىلوالا ةيلهاجلا جربت هنأو جربت وه ةأرملا هب ودبت
 هنأ نيح يفو .ةيضايرلا تانيرمتلا دودح امل سيل «جربتلا» ةملك

 .2!!!ىلوالا ةيلهاجلا جربتل لماش فصو مه انلصي مل

 يأ) هب دوصقملا نأ ًابيلغت حجرألا لب نظلا بلاغف...»
 رئاعش نم ةريعش اهتأشن يف تناك ىلوألا نامزألا يف تفلأ ةداع (جربتلا

 هخيرات نم نآلا فرعيام ىلع ءاغبلا نإف «ةينيد ةريعش يأ «ةينثولا

 نم برقتلا رئاعش نم ةريعش ناكف :ةينيد ةأشن هلوأ يف أشن دق هروطتو

 .(. . ,ةطآلا

 :لوقي مث

 فصن اهربتعاف ةأرملا ةيحان ىلإ فطع . . .مالسإلا ءاج املفو
 لازيال يذلا ردقلا كلذ مارتحالاو ةماركلا نم اهيلع ىفضأو ناسنا

 ' انرق رشع ةسمخ نأ ريغ . . .» «نيعرتشملا لك راهبنا عضوم نآلا ىتح
 تاوطخ ىلإ ةيناسنالا ةيلقعلا ءيبمت نأل عقاولا يف ةيفاك نامزلا نم

 .«.. .ةأرملل عيرشتلا يف ىرخأ

 ىلإ ةأرملا عفرت نأ نم ًاقلطم عنميام ىرأ ال ةيحانلا هذه نمو»

 ثاريملا يف :ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا عيمج يف لجرلاب ةاواسملا ةلزنم

 ,يداصتقالاو يركفلا لالقتسالا ينو لمعلا يفو ةداهشلا لوبق يفو

 ) )*0ص : ١35١.2

 ترك



 اهنأب كلذ ءاهتيناسنا اهب لمكت يتلا ءايشألا عيمج يف ةلمحلابو

 1 , 79(ناسنا

 بيصن ناكو «أدبأ ةيطارقميدلا» هباتكو دلاخ دمحم دلاخ هالت مث
 نيئيش هتيطارقميد نم ةأرملا

 دمح ىلإ بسني هتمد ىلعو «تاجوزلا ددعت فقو قف ةأرملا قمح ١

 ررضال ثيحب لمع نآلا ددعتلا ميرحت بجو لاق هنأ هدبع

 , 29 رارض الو

 040 هريبعت لح لع اس قالطلا ميمأت د آ

 يف زبكألا قئاعلا وه يمالسإلا باجحلا دعيف سنؤم نيسح امأ
 مار _ ءأإ 2 ج هما هيأأرأ 000 8 :

 ةفلختملا ةيف رسلا تاعمتجملاب اهطبر هنأ اا برخلل رصم ءامتنا ليبس

 ءاوسب ٌءاوس ةثيدحلا ةيبوروالا ةأرملاك ةميدقلا ةيرصملا ةأرملا نأ نيح يف

 :لوقي «ةدحاو اهتراضحو

 ةأرملل اهملظ ببسب اهلك ةيقرشلا تاعمتجملا تراهنا دقو»

 اهل هبنتي ل ةقيقح هذهو .نييعيبطلا اهقحو اهناكم نم اهايإ اهنامرحو
 اهنكلو ةقراشملا نم ةيقرشلا لودلا هذه خيبات نوسردي نم مظعم
 ةأرملا ىلع وقيد ميعمتج نأل برغلا لهأ نم نيسرادلل ةفورعم

 عمتجملا يف ةأرملا ةيمهأ نوفرعي مهف مث نمو «نيعمتجم لجرلاو
 ىلع مهعمتجم مدقت ساسأ هنأ نوررقيو كلذ ىلإ نوريشيو .يناسنإلا
 اهتطاسب نم ودبي ام ىلع. ةقيقحلا هذهو .تاعمتجملا نم هريغ

 11 ص 5
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 لصافلا .دحلا يه لب .ةراضحو ةراضحو شو عمتج نيب قرفت
 .«تتامو تلبذ يتلا تاراضحلاو تشاعو تعني أ يتلا تاراضحلا نيب

 اهقح ةأرملا ىطعأ يذلا زارطلا نم ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلاو
 ,ةايحلاو لمعلا ناديم ينو تيبلا يف الماك اهقح اهحنمو اهب فرتعاو
 ىلإ هيف ةأرملا تدجو الإ ميدق يرصم مسر ىلع عقتال كنيع نإ لب
 . .هعم لمعتو هعم ريست سأرلا ةعفار اهتيأرو لجرلا بناج

 انتراضح عم ةيساسألا ,ةيحانلا هذه نم ةكرتشم رصم ةراخسو»

 ةراضحب مويلا هيمسن ام نأ ىرتس كنأل «انتراضح» لوقأ ان أو ةنهارلا
 هاجت ف ةروطتم ةعميدقلا ةيرصمأ ةراضخحلا الإ وه نإ ببرغلا 7 ١11 هل ضحلل ةلا ه نأ بدلا

 , 090( ميقتسم

 لك رك نوكلسيو ناكم لك نم نوحيصي نوقعانلا لظ اذكهو

 هنع رّبع يذلا ملؤملا عقاولا ىلإ رمألا لآ ىتح  ًايلمع مأ ًايركف  هاجنا
 : هلوقب اور لوب ناجو» ريبعت وأ

 ىلع ًاسأر بلقيو تالاجملا لك يف رهظي يذلا يبرغلا ريثأتلا نإ
 ريرحت يف ودبي امم لضفأ ءالج يف ودبي ال يمالسإلا عمتجملا بقع
 , 1 *)عقأرملا

 ىلإ هاصقأ نم يمالسإلا ملاعلا ةيقالخألا ىضوفلا تمع دقل
 ةيبرت نورمعتسملا هاير يذلا ليجلا ىلوتو كلذ ف توافت لع هاندأ

 لاطبأ دي ىلع هللا ماكمسأ تبروحو «الالسناو ًاخسم رثكأ ديدج ليج

 ةقرق لإ عمتسنلو « نيرمعتسم ا يديأب هب رومح امم رثكأ لالقتسالا

 : لئاق كلذ ررقي وهو

 نوناق رارغ ىلع يدم نوناق رنص 8 ةنس ةيكرت يف»

 6468 امس اسرو رصم (9)
 00 رغلا يف مالسإل ريل 440
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 ىلع ىضقو تاجوزلا ددعت مرحف يرسيوسلا يندملا «ليتاشون»

 ةأرملا نم لعج ةزيجو ةهرب يفو .قالطلا ةرظنو ميرحلاو باجحلا

 .«؟!)ءاهونصو ةيرسيوسلا ةأرملا ةقيقش ةيكرتلا

 1 :لوقي مث

 ةيراعلا ةرهسلا باوثأ يدترت يهف امامت ةيرصع ةيكرتلا ةأرملاو»

 ىشاحتت اهنكلو «وياملا» ءادترا نع مجحت ال امك رهظلاو نيفتكلا

 يف متتال رومأ يهف مارغلا ثيداحأو لزغلا امأو .كلذ يف فرطتلا

 ككفتلا نم وكشي دحأ نمامو .ًارهج يرجيال ليبقتلا كلذكو نلعلا
 219: يقلخلا

 عضب يف ققحي نأ نم يلالقتسالا دهعلا نكمت برغملا يود
 .نينسلا تارشع يف رامعتسالا هعطتسي ملام تاونس

 ىراذعلا تجرخف حافكلاب ءاسنلل ةروثلا تحوأ رئازجلا يفو»

 تقنتعا نأ ذنم ةرم لوأل باجحلا نعزنو نيتويب نم تابراحملا
 مالسلا زجع ام تلعف دق ةيلاضنلا ةكرعملا نوكتانهو ,مالسإلا نهدالب

 .(ةيرصملا ةيبعشلا ةروثلا تلعف امك يأ» هلعف نع

 ةروث ةباثمب يه تارارق ةدع ةبيقروب ديسلا نلعأ» سنوت يفو
 عنم ةروثلا هذبب دوصقملا ناكو (1587 ةنس بأ )٠١ ةديدج ةيعامتجا
 مث ةرشع ةسماخلا ةاتفلا جاوزل ايندلا نسلا لعجو تاجوزلا ددعت

 نم مهرمع نم تانيرشعلا اوطخت نيذلا تانطاوملاو نينطاوملا ريرحت
 نلعأ تقولا سفن يفو «جاوزلا دقع اودارأام اذإ نيدلاولا ةقفاوم

 .141 :برغلا يف مالسإلا (41)

 .١مهع :قباسلا ردصملا (4؟)
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 عسضخ نأ نم دبال قالطلا نأب ...ةبيقروب ديبسلا
 0 . «؟*5هكاحملل

 ةروص سنوت نع اهل عالطتسا يف يبرعلا ةلجم ترشن دقو اذه

 امهادحإ ناتحول ناديم لك يفف عراوشلا يف ةبوصنملا ةياعدلا تاحولل
 لثمت ىرخألاو (*) ةراشإب ةبوطشم مشتحملا يزلا يدترت ةرسأ لثمت
 !«ءالؤه لثم ينوك» اهتحت بوتكمو ةجربتم ةجنرفتم ةرسأ

 تقاعت يلا ٍنيناوقلا كلت يهف ور اهيلإ راشأ يتلا تارارقلا امأ

 ! مارح اب ًارشع ندا نم عجشت لب ءقربتو لالحلاب ةيناث جورتي نم

 ضيوقتو ةليضفلا هذه مدختسا يذلا كاتفلا حالسلا نأ ىلع

 لئاسو وه ةيبرغلا ةيعامتجالا ةئبوألا لقنو ةيمالسإلا تاعمتجملا
 ةروصب ضرعت يلا كلت ءنويزفلتو انيسو ةعاذإو ةفاحص نم مالعإلا

 دقو ,لالحنإلا فونصو ةنتفلا بورض لك ةروطتم بيلاسأو ةينف

 ةضيرع ةهبج لكشت ةدعاقلا ةعسو ريثأتلا ةردق نم اهمدل امي تحبصأ

 ةزجاع ةليضفلل عاذن وأ حالصإلل ةلواحم ةيأ اهايح ودبت ةيتاع

 ,(4 الج

 ةطلتخملا يداونلاو طلتخملا ميلعتلا يتأي كلذ بناج ىلإ
 نم ةدروتسملا ةعيلخلا ءايزألا يتأتو .ةطلتخملا (تاجالبلا) ع ءىطاوشلاو
 .ضاهجالا لئاسوو لمحلا عن داوم يتأتو .برغلا يف دوهيلا تويب

 ةموكحلا رئاود يف حضافلا اطال خالا نوكي كلذ بناج ىلإ
 ناكم لك يفو نكاسملاو ققشلا يفو تاالصاوملا لئاسو يفو تاسسؤملاو

 . يمالسإلا ملاعلا راطقأ مظعم يف
 مئارج نع نيحلاو نيحلا نيب انعمس نأ بجع الف انه نمو

 .سيمش معنملا دبع .ةرهاقلا طوقس باتك رظنا (45)

 ١44. 14م4 :قباسلا ردصملا (4")

 تكن



 لتق نم اكريمأو ابوروأ يف اهنع انثدحت يتلا كلت يهاضت ةيعامتجا

 ضارمألا رشتنت نأ بجعالو .درسشتو باصتغاو فاطتخاو

 هصئاصخ نيسنحلا نم لك دقف نع ةئشانلا ةكاتفلا ةيعامتجإلا

 ةروص الإ ءاسنلا لجرتوا لاجرلا ثنخت نم هدهاشن ام سيلو «ةزيمملا

 .كلذ نم

 حونج حبصيو رسألا رابنتو تويبلا ضوقتت نأ ًاضيأ بجعالو

 . ةيمالسإ اهنأ يعد دالب اهنم يناعت ةيعامتجا ةلكشم ثادحألا

 «ميلس ريغ ليج الإ جت :: نأ نكميال ةميلسلا ريغ ةيبرتلا نإ
 هقزمتو تاهبشلاو تاوهشلا هبذاجتت دوكتملا رصاعملا ليخلا اذوه اهو

 ؛ ةلئاقلا تاءارغالاو ةروهتملا تاوزنلا هلاتغتو «تاياوغلاو تاضقانتلا

 نوشبني سناإلاو نيا نيطايشل كليلذ هسفن ملسي نأ الإ عيطتسي الف

 ىلع ًاقزمم اولش طقسي ىتح مهطايسب هرهظ نوبهليو همسجو هركف
 .ةيحابإلاو ىسفلا حبذم

 تاوعدلا لازتال اهلك رذنلا هذه عم هنأ ًاقح بيجعلاو
 تاحيصلا لازتالو اهناوفنع يف ةجوملا لازتالو اهدشأ ىلع ةمومحملا

 .نيدلا نع قالخألا لصفو ديلاقتلا ذنب ةيلاطم ناكم لك نم ىلاعتت

00 



 سا بابلا

 مالشإلا ف ةَنئاَماِعلا مككح

 :لوألا لصفلا
 ؟رريم يمالسإلا ملاعلا يف ةيناملعلل له

 :يناثلا اصقلا
 .مالسالا خف ةيناملعلا مكح





 لوألا لص فلا

 ؟ رريخ ىالنالا َلاَصلاف ةماعلا لَك

 هيف يرامياالو اه ؤادعأ كلذ يف كشي ال ةدروتسم ةركف ةيناملعلا
 مالسإلا ميمص نم تسيل اهنأ ةهادب كلذ ىنعمو اهتاعد نم دحأ
 لك لبق بجو كلذلو «هيلإ نيبستنملا جاتنا نم ىتح يم ا

 انجاح ةهج نم ةدروتسم ةعاضب ةيأ ىلإ انترظن اهيلإ رظنن نأ

 انرابتعاب انيف ضورفملا نإف هيلإ ةجاحب نكن ملاف ءاهمدع وأ 37
 .رذحلا يعاولا ذأ ذخأنو راتخنو زين نأ ءالقع

 يف نحن ةعاضب هنأ دجن ةيناملعلا ىلع ةيهدبلا هله قيباتيو
 تناك نإو ىتح اهبلجتسن نأ ءابغلاو قمحلا نم نأ يأ ءاهنع مات ىنغ
 اذإ فيكف ءاهتجتنأ يتلا فورظلاو تاعمتجملل ةبسنلاب ةيدجمو ةعفان
 ءاقشلا اهترمثو الإ ةايحلا تالاجم نم يلام تلخدام قبس امك تناك

 . ؟ريرملا عايضلاو قبطملا

 هذه لوبق يف للصأ نيريحم انسلاننأ ىسنالاًافلس بجي هنأ مث
 هذه ءوض ىلع اهشقانن نحنو ىتح  اننإو ءاهضفر وأ ةركفلا
 ىوتسم ىلإ لوزنلاو يلدجلا ضرفلا ليبق نم اهشقانن امنإ  تايهدبلا
 يتأيسام نإف الإو «نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل مكايإ وأ انأو» مصخلا
 وأ ريكفتلل ةصرف انل عديال هللا نيد يف ةيناملعلا مكح نم هريرقت
 .ددرتلا

 ال



 يمالسإلا ملاعلا يق ةيناملعلل له» :لوقن كلذ نم مغرلابو

 مأ ةديقعلا يف ناكأ ًءاوس بابسألا نم اهغوسيام ال له ؟رربم

 ؟قيبطتلا يف مأ روصتلا يف ؛ةعيرشلا

 كلت انناهذأ ىلع يلوتست فوس باوجلا يف ركفن نأ لبقو

 برغلا يف ةيناملعلا ةايحلا نع ًاقباس تضرع يتلا ةعورملا دهاشملا
 يف مكسفنأب اوقلت نأ اورذحا نأ انهوجو يف خرصي املاح ناسلو
 . !ميحجلا

 نم ًافلس هنع انثدحت نأ قبسام ةفطاخ ةعرسب انضرعتسا اذإو

 ىلإ دهج نود لصن فوسف اهعفاودو اهبابسأب ابوروا يف ةيناملعلا ةصق
 عاضوأو فرح نيدل ءىطاخ لعف در ةيناملعلا نأ يه ةحضاو ةجعيتن

 ءيس جاتنو ةثيبخ ةبرت نم جرخ دكن تابن اهنإو :كلذك ةئطاخ
 . ةيعيبط ريغ فورظل

 ىمعألا اهايغطو ةفرحملا اهتنايدو ةسينكلاب تبكن ابوروأف
 تدرمتو اهيلع تضفتنا مث اهباكر يف رثعتت رهدلا نم ًاباقحأ تراسو
 هنأ الإ داضم طخ يف تراسو رحخأ فارحنا ىلإ تلقتناف ءاهتطلس ىلع

 .ًاريصم أوسأو ًارطخ مظعأ

 حوسم يدترت ةيلهاج ىلإ نيدلا حوسم سبلت ةيلهاج نم تلقتنا
 تعقوف نييعاطقالاو نيدلا لاجر نايغط نم تبرهو .روطتلاو مدقتلا

 . يعويشلا بزحلا ءاضعأو نييلامسأرلا ةضبق يف

 ةيئيب ةيخيرات فورظ هيلإ تعفد بورهلا اذهو لاقتنالا كلذو

 ًايرورض نكي مل هنأب ملعلا عم «ةصاخخ ةيبوروالا ةايحلا عقاو نم ةعبان

 اذه ىلع هئيحم نأو اهنيعب ةفصلا كلت يوروالا لعفلا در ذخستي نأ

 . ايم دح سيل لكشلا
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 هنع جرخي نأ فرح نيدب تبا عمتجم ىلع مح نكي هنأ يأ

 نيدلا نع ثحبي ن أوه حيحصلا ضارتفالا لب ًاينيدال ًاعمتجم نوكيل

 . حيحصلا

 عمو عمتجملا كلذ نع هفورظ يف فلتخي رخآ ًاعمتجم اندجو اذإف

 اذامف ةرورضو متح اهنأ روصتيو ةينيداللا جهتني نأ ىلع رصي كلذ
 رخآلا عمتجملا اذه ناك اذإ ًاضيأ مكحلا نوكي فيكو. . .؟هيلع مكحن
 وه ابوروا نيد يف هانظحالام لوأ نإ .؟حيحصلا نيدلا كلمي

 ةبرطضملا ةقلغتسملا ثيلثتلا ةديقع :ةعيرشلاو ةديقعلا يف فيرحتلا
 نع نيدلا تلصف يتلا ةرصاقلا ةرظنلا مث ةبراضتملا ةفرحملا ليجانألاو
 .سئانكلاو ةريدألا يف هترصحو ةايحلاو ةلودلا

 ؟مالسإلا يف هنم ءيش وأ كلذ لهف
 ا # #

 :ةيهولالا ةديقعب لصتي ام يأ ثيلثتلاب أدبنل

 هجو ىلع ةلحن الو نيد نم سيل هنأ لوقن ةغلابم ىندأ ثوابو
 نم لقعلل ةقفاومو ةرطفلا عم ًاقاستا مظعأو اًنهف رسيأ ضرألا
 ًافارحنا اهادعام دعي يتلا اهتاذ ةرطفلا يه لب ةيمالسإلا ةديقعلا
 :لاحب ريغتت ال يتلاو الالضو

 اهيع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ًافينح نيدلل كهجو مقأف»
 «نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت ال
 ٠"(. : مورلا)

 دجوي نأ ّلَق ةريغص ةدحاو ةروس اهحرشت ةيرطفلا ةديقعلا هذه
 .دلوي لو دلي مل .دمصلا هللا .دحأ هللا وه لق» اهرهظتسيال ملسم
 نيكرشملل ًايهلا باوج تلزن يلا ةروسلا ىه يهو .دحأ ًاوفك هل نكي مو
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 .©"0هبر مهل فصي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس امدنع

 ةيئاقلت ةقيرطب ةيرشبلا سفنلا اهيرشتت ةسلس ةلهس ةينادحو اذكه
 .ةأفاكمو هيبشت الو ةونبو ةوبأ الو ميناقأ الف .فلكت وأ ديقعت نود

 مالسإلا يسارد زيكرتو مامتها بزجت يلا يه ةقيقتللا هذهو

 قلعام ضفن ىلإ مهنم ةيادهلا هل تبتك نم عفدتو ةظحل لوأ نم
 لوأ» نأ كلذ ةنينأمط لكب هللا نيد يف لوخدلاو ماكر نم هترطفب

 ةماقتسالا وه ةيمالسإلا ةديقعلا مامأ لقعلاو بلقلا هرعشتسيام

 نيذلا دارفألا بذتهت ىتلا ةمسلا هذهو . . . .حوضولاو ةطاسبلاو

 نيرصاعملا نييكريمألاو نييبوروالا نم نيدلا 0 يف نولخدي

 اهتاذ يهو نيدلا اذه نم مهسح قرط ام لوأ اهفصوب اهنع نوثدحتيف
 اهنأل ثيدحلاو ميدقلا يف ايسآو ايقيرفا يف نييئادبلا بذتجت يتلا ةمسلا

 .27©2(نييئادبو نيرضحتم نيعمجأ سانلا اهيف كرتشي يتلا ةرطفلا ةمس

 نم مالسإلا يف نيلخادلا دحأ ناسل ىلع كلذ قادصم يتأيو

 :ىراصنلا

 صوصخلا هجو ىلع مالسإلاو ةماع ةفصب نايدألا سردأ تأدب»

 مالسالل برقأ يساسحاو يريكفت ايند نأ يتسارد نوضغ يف تنقيأف

 مجسني ناك ةايح جينمكمالسإلا نأ تفشتكا جيردتلابو ةيحيسملل اهنم
 ًايرظن الاثم برضأ نأ انه عيطتسأو ةيرشبلا يترطف عم هوجولا ةفاك نم

 : ًايلمع رخآو

 هيلع ىسيع يبنلا لوح ةيمالسإلا رظنلا ةهجو تسرد امدنعو

 نبأ | مالسلا هيلع ىسيع نأب تنمأ نأ طق ثدحي مل يننأ تفرع مالسلا

 نم ًاريبك ًاددع نأ يناتستورب ذاتسأ نم دعب اميف تفرع امك هللا

 : نيلولخ )١( :نيلالجلا عم عوبطملا لوقنلا بابل رظنا 484”7.

 .؟؟4 :يمالسإلا روطتلا صئاصخ (7)
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 ةيحيسملا ىلإ هنم مالسإلا ىلإ برقأ  مبنم / 8٠١ يلاوح  نييحيسملا

 ىتحف ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ . ممجديقع نم لقألا ىلع ةيحانلا هذه يف

 رومألا نم كلذ هباشامو صقرلاو رومخلا نم رفنأ تنك يمالسا لبق

 مالسإلا ناك اذكهو ءمالسإلا يف ةمرحم اهنأ دعب ايف تفرع يتلا

 اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف» يترطفل يناشتكا ةيلمعك يل ةبسنلاب

 سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ .هللا قلخل ليدبتال

 . ”9”«(نوملعي ال

 اهراكنا يف لضفلا ابوروا بسنت نأ ثيلثتلا ةيضق يف بيجعلاو

 برعيو «نيب موتو ريتلوف لاثمأ نم (18 ق) ريونتلا رصع ةفسالف ىلإ
 اهب عتمتي يتلا كلتك ةرابج ةيلقع نأل مهتشهد نع نيثحابلا ضعب
 .ةدحاو ةملكب ولو ةديقعلا هذه ركدتست د مل تراكيد

 هذه ضقن ىلإ قبس  قحلا هللا نيد  مالسإلا نأ نيح يف اذه

 قلطملا هراكناو كرشلا نم ماعلا هريفنت لالخ نم سيل اهلاطبإو ةديقعلا

 اهنأب اهونم هوجو نم هلصفو ًالالقتسا اهنع ثيدحلا درفأ لب بسحف
 ملع روهظ دعب الإ ابوروا اهفرعت مل يتلا ةقيقحلا يهو ةميدق ةينثو ةديقع
 :ىلاعت لاق .ةيرظنلا اهمولع ثدحأ نم دعي يذلا نايدألا ةنراقم

 كلذ هللا نبا حيسم ا ىراصتنلا تلاقو هللا نبا زيزع دوهيلا تلاقو»

 .(©2«لبق نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي مههاوفأب مهلوق
 نم ميركلا نآرقلا ةمالس نإف ليجانأللةبسنلاب امأ

 هب عوطقم يسح رمأل ًايدبأ ًاظفح لماكلا هصنب هظفحو فيرحتلا نم
 ناكما يفف هركني نأ لبق هسحو هلقع ركني رباكم الإ هيف يرامي ال

 .؟59--١74/1 :يشعلا لماك تافرع ءاوملسا ءاسنو لاجر 4()

 .؟4/١٠ :نآرقلا لالظ يف :رظنا (4)



 نم ميركل نآرقلا نم ةعوبطم ةخسن ذخأي نأ كلذ ةقيقح يف كاشلا

 نأ دعبو اهنيب نراقي مث اك نريمأ نم ةثلاثو رصم نم ىرخأو الثم ايزيلام

 ةيأب اهادحا نراقيلف هنم دب الام وهو  ًامات ةقباطتم اهنأ هل حضتي

 فحاتم دحأ يف وأ دنهملا تابتكم ىدحإ يف ءاوس هنم ةطوطخم ةخسن

 .©"هيدل رركتت اهنيع ةقيقحلا دجيل ابوروا
 ةيورم ةيعقاو ةصق هللا همحر يقهيبلا مامإلا ركذي ًايدقو

 ملكتف نومأملا ىلع يدوهب لخد» :لاق مثكأ نب ىبحي يضاقلانع
 انءاج ةئس دعب ناك |ملف ىبأف مالسإلا ىلإ نومأملا هاعدف مالكلا نسحأف

 ؟كمالسا ببس ناكام :نومأملا هل لاقف مالكلا نسحأف ملكتف السم
 ىلإ تدمعف نايدألا نحتمأ نأ تببحأف كترضح نم تفرصنا :لاق

 ةسينكلا اهتلخدأو تصقنو اهيف تدزف خسن ثالث تبتكف ةاروتلا

 اهيف تدرف خسن ثالث تبتكف ليجنالا ىلإ تدمعو ينم تيرتشاف

 تلمعف نآرقلا ىلإ تدمعو .ينم تيرتشاف ةعيبلا اهتلخدأو تصقنو
 نأ الف اهوحفصتف نيقارولا اهتلخدأو ةدايزو صقن اهيف خسن ثالث

 اذه نأ تملعف اهورتشي ملف اهب اومر ناصقنلاو ةدايزلا اهيف اودجو

 . يمالسا ببس اذه ناكف ظوفحم باتك

 نب نايفس تيقلف ةنسلا كلت تججحف مثكأ نبا ىيحي لاق»

 تلق .ىلاعت هللا باتك ين اذه قادصم لاقف ثيدحلا هل تركذف ةينيع

 ) :ليجنالاو ةاروتلا يف ىلاعت هللا لاق :لاق ؟عضوم يأ يف

 نحن انا» لاقو .عاضف مهيلا هظفح لعجف (هللا باتك نم اوظفحتسا

 .227(عضي ملف هظفحف «نوظفاحلا هل انإو ركذلا انلزن

 درجمب حضتفت يهف مالسإلل ةيداعم تائيه ًانايحأ اهردصت يتلا تاعبطلاب دحأ جتحي الا (6)

 .اهرودص

 .١1؟#8/7 :ىربكلا صئاصخلا (5)
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 دوهج مامأ ءامصلا ةرخصلاك فقت ىرسبكلا ةقيقحلا هذهو

 اهنم اوعيطتسي مل ًايدحو ًايدق مالسإلا ىلع نيدقاحلا لولفو نيقرشتسملا

 .اليوحت الو لاين

 ىلع اهرصقو ةايحلا نوؤش نع اهلصفب ةعيرشلا فيرحت امأ
 دقف  ةفئاطلا كلت ةايح نم ةدودحم تارتف ىلع لب ةصوصخم ةفئاط
 كلت مالسإلا ىلع رمتملو ءًاضيأ كلذ نم قحلا هنيد ىلاعت هللا ظفح

 هيلع ىسيع ةعيرش قيبطت نود تلاح يتلا ةئيسلا ةيخيراتلا فورظلا
 : مالسلا

 ىتح ىلعألا قيفرلاب قحلي مل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف
 يملالا هيده ىلع قيقدو اهرمأ نم ليلج لك موقي ةلود مالسإلل تناك

 عستتو ومنت مالسإلا ةلود ترمتساو هلك ضرألا ملاع يف ةديرف ةلود
 نيصلا دالب نم رضحتملا ملاعلا مم أو بوعش هللا مكح تحت ىوضناو

 تناك يتلا ابوروا الإ هترئاد نع ًاجراخ قبي لو يسلطألا طيحملا ىلإ

 طساوأ يف ةيشحولا لئابقلاو ضعب قوف اهضعب تاملظ يف ةرومطم
 .ايسآ قرش بونجو لامشو ةيقيرفأ

 اهمللاعم بهذي داهطضال ةيمالسإلا ةعيرشلا ضرعتت مل اذكهو
 اى ًاليحتسم أرمأ ةايحلا عقاو يف اهقيبطت لعجيو اهقئاقح سمطيو
 .ةينارصنلل ثدح

 ةعيرشلا نإف ةيتاذلا لماوعلا امأ ةيجراخلا لماوعلل ةبسنلاب اذه
 نم مغرلا ىلعف .نيلطبملا فيرحتو نيثباعلا ثبع نم تملس ةيمالسإلا

 قيقحت نع تزجع ًاعيمج اهنإف ةروتوملا فئاوطلاو ةمادحلا قرفلا ةرثك

 تلزنا انأك ةيرط ةضغ ةعيرشلاو هتايط يف خيراتلا اهرمغو اهفادهأ
 . مويلا
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 هلوح رودي نأ نم رهشأ قبس امك  هظفح رمأف نآرقلا امأ

 . شاقن

 نيدلا اذه تازجعم نم ةزجعم اهظفحو اهتمالسف ةنسلا امأو

 ديناسألا نم فولألا تائم نورهظتسي الاجر اهل هللا ضيق دقف ةدلاخلا

 كلذ ركذل فرح يف لب ةملك يف كش مهدحأ نأ ول .ًابيغ ثيداحألاو

 هل ريظن ال لع نوملسملا طبنتساو .ةمذلل.ةئربتو ةنامألل ءادأ هتياور 5

 يذلا «ثيدحلا حلطصم» ملع وهو ةقحاللاو ةقباسلا ممألا نيب

 يف لازيامو نورصاعملا نوثحابلا امل لهذي دعاوقو لوصأ هل تعضو

 ىلص هللا لوسر ىتح دنسلا ةلسلسب نوظفتحم نورصاعم ءاملع ةمألا

 .قافآلا ألمت ةنودملا بتكلا نأ عم ملسو هيلع هللا

 ةقثلا لك ةقثاو ةمألا تناك ةغلابلا ةقدلاو نقتملا طبضلل ةجيتنو

 ىلإ ءيج دقف ءةئسلا لع سوسلم لك فشك ىلع اهئاملع ةردق يف
 ةعبرأ نع تنأ نيأ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هلتقب رمأف قيدنزب» ديشرلا

 . مارحلا اهيف لحأو لالحلا اهيف مرحأ مكيف | اهتعضو ثيدح فالا

 . ؟أدحاو ًاقرح اهنم يبنلا لاقام

 يبأو كرابملا نب هللادبع نع قيدنزاي تنأ نيأ :ديشرلا لاقف

 . 7 افرح - افرح اهناجرخيف اهتالخني يرازفلا قاحسإ

 ةدحوم ةقستم ةايح شيعت : ًانورق ةيمالسالا ةمألا هذه تلظو

 يلمعلا وأ يروعشلا لاصفتالا نم ءيشل اهيف رثأ ال كولسلاو جيلا

 يف هانيأر يذلا وحنلا ىلع ايندلاو نيدلا نيب وأ ةسايسلاو ةعيرشلا ئب

 . ةينارصتنلا

 اهنكل تافرحنا لب فارحنا ةيمالسالا ةمألا ةايح يف عقو معن

 0 يطويسلا : ص اوفا ريذحم 49
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 يف تمهسأو عامطألاو ءاوهألا اهتلمأ ةيلمع ةيصخش تافارحنا

 ةميلس تلظ دقف اهتاذ ةعيرشلا امأ .اهلاجم اذه سيل لماوع اهئاسرإ

 ةظقيلا تارتف يف ةمألا هيلإ ىقترت ًاتباث ًايماس ًاجهنم تيقبو ةظوفحم
 عقاولا سيقت نأ اهعومجمب ةمألا سح نم ًادبأ بهذي مو .حالصالاو
 يف ىتح .فارحنا هنأ ىلع لاط نإو فارحنالا ىلإ رظنت نأو ةعيرشلاب
 ذاذفأ ءاملع اهيف ناكو ًأظقي ةمألا ريمض ناك اهجرحأو روصعلا كلحأ

 . ءاضولا تباثلا لصألا ىلإ نيفرحنملا نودريو تاموهفملا نوححصي
 تلت يتلا ةملظملا ةرتفلا يف شاع يذلا ميقلا نبا مامإلا لوقي

  :(هاله١ ت) ةيمالسالا ةعقرلل راتتلا حاستكاو دادغب طوقس
 ميسقتك ةسايسو ةعيرش ىلإ مكحلا قرط مهضعب ميسقتو»

 لقع ىلإ نيدلا نيرخأ ميسقتكو .ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا مهريغ
 لقعلاو ةقيرطلاو ةقيقحلاو ةسايسلا لب «لطاب ميسقت كلذ لكو .لقنو
 ماسقأ نم مسق حيحصلاف دسافو حيحص :نيمسق ىلإ مسقني كلذ لك

 مهأ نم لصألا اذهو .اهيفانمو اهدض لطابلاو اهل ميسق ال ةعيرشلا

 هللا ىلص هتلاسر مومع وهو دححاو فرح ىلع ينبم وهو اهعفنأو لوصألا
 مهمولعو مهفراعم يف دابعلا هيلإ جاتحيام ىلإ ةبسنلاب ملسو هيلع
 غلبي نم ىلإ مهتجاح امنإو هدعب دحأ ىلإ هتمأ جوحي مل هنأو مهلامعأو
 :صيصخت امهيلإ قرطتي ال ناظوفحم نامومع هتلاسرلف هب ءاجام هنع

 هيلإ جاتحي نم لك ىلإ ةبسنلاب مومعو مهيلإ لسرملا ىلإ ةبسنلاب مومع
 ةماع ةيفاش ةيفاك هتلاسرف هعورفو نيدلا لوصأ يف هيلإ ثعب نم
 اذه يف هتلاسر مومع تابثإب الإ هب ناميالا متي الو اهاوس ىلإ جوحتال
 عاونأ نم عون جرخي الو هتلاسر نع نيفلكملا نم دحأ جرخي الف ءاذهو

 يفوت دقو .هب ءاج امع اهلامعأو اهمولع يف ةمألا هيلإ جاتحت يذلا قحلا

 الإ ءامسلا يف هيحانج بلقي رئاط امو ملسو هيلع هللا لص هللا لوصر
 بادآو يلختلا بادآ ىتح ءيش لك مهملعو ءاّءلع هنم ةمألل ركذ
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 لوزنلاو بوكرلاو برشلاو لكألاو دوعقلاو مايقلاو مونلاو عامجلا
 رقفلاو ىنغلاو ةطلخلاو ةلزعلاو مالكلاو تمصلاو ةماقإلاو رفسلاو
 . توملاو ةايحلا ماكحأ عيمجو ضرملاو ةحصلاو

 ةنجلاو رانلاو نجلاو ةكئالملاو يسركلاو شرعلا مهل فصوو»
 .نيع ىأر هنأك ىتح هيف امو ةمايقلا مويو

 هنوري مهأك قح فيرعت متأ مهطإو مهدوبعم مهفرعو»

 امو مهمبأو ءايبنألا مهفرعو هلالج توعنو هلامك فاصوأب هنودهاشيو

 نم مهفرعو مهنيب اوناك مهنأك ىتح مهعم مهيلع ىرج امو مهل ىرج
 مهفرعو هلبق هتمأل يبن هفرعي ملام اهليلجو اهقيقد رشلاو ريخلا قرط
 امو خزربلا يف هدعب نوكي امو توملا لاوحأ نم ملسو هيلع هللا ىلص
 . هريغ يبن هب فرعي ملام ندبلاو حورلل باذعلاو ميعنلا نم هيف لصحي

 داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا ةلدأ نم ملسو هيلع هللا لص مهفرع كلذكو
 نم ةجاح هفرع نمل سيلام لالضلاو رفكلا لهأ قرف عيمج ىلع درلاو
 .هيلع يفخام هنم حضويو هنيبيو هايإ هغلبي نم الإ مهللا .هدعب

 ءاقلو بورحلا دياكم نم ملسو هيلع هللأ ىلص مهفرع كلذكو»

 مل هتياعر قح هوعرو هولقعو هوملع ول ام رفظلاو رصنلا قرطو ودعلا
 .ادبأ ودع مهل مقي

 هقرطو سيلبإ دياكم نم ملسو هيلع هللا لص مهفرع كلذكو»
 هرش هب نوعفدي امو هركمو هديك نم هب نوزرحتي امو اهنم مهيتأي يتلا
 لاوحأ نم ملسو هيلع هللا ىلص مهفرع كلذكو «.هيلع ديزم الام

 .هاوس ىلإ هعم مهل ةجاح الام اهنئامكو اهسئاسدو اهفاصوأو مهسوفن

 ولام مهشياعم رومأ نم ملسو هيلع هللا ىلص مهفرع كلذكو»

 . ةماقتسا مظعأ مهايند مه تماقتسال هولمعو هوملع
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 ىلإ مهجوحي ملو هتمرب ةرخآلاو ايندلا ريخب مهءاجف ةلمجلابو»
 ةعيرش ملاعلا قرطام يتلا ةلماكلا هتعيرش نأ نظي فيكف ءهاوس دحأ

 وأ سايق ىلإ وأ اهلمكت اهنع ةجراخ ةسايس ىلإ جاتحت ةصقان اهنم لمكأ
 سانلاب نأ نظ نمك وهف كلذ نظ نمو ؟اهنع جراخ لوقعم وأ ةقيقح
 نظ نم هب ءاجام ءافخ هلك اذه ببسو .هدعب رخآ لوسر ىلإ ةجاح
 اوفتكا نيذلا هيبن باحصأ هللا قفو يذلا مهفلا نم هبيصن ةلقو .كلذ

 اذه :اولاقو دالبلاو بولقلا هب اوحتفو هاوس امع هب اونغتساو هب ءاج امب

 . "(مكيلإ اندهع وهو انيلإ انيبن دهع
 انف دن

 يذلا لكشلاب ال مالسالا يف ال دوجو الف ةيتونهكلا ةطلسلا امأ .
 .هريغب الو ةينارصنلا ابوروأ يف ًافلس هانيأر

 هللا هلزنأ امثإ  صلاخلا ديحوتلا نيد وهو  مالسالا نأ كلذ

 هتعاطو هدحو هللا ةدابع ىلإ دابعلا ةيدوبع نم مهجارخإو دابعلا ريرحتل

 ءاج كلذ ىلعو كولسلاو جبنملا يف «عابتالا ينو يقلتلا يف هاوس نود
 ةريثكلا ةدابعلا عاوث نم عون يأ فرصب قلعتي اهيف ًاعطاق ًاحيرص رمألا

 اهأتم ًاتوغاط وأ ًلسرم ًايبن وأ ًابرقم ًاكلم ناك نم ًانئاك ءهللا ريغل
 باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناكام# :رفك هلك ءءاوس هلك رمألاف

 اونوك نكلو هللا نود نم يي ًادابع اونوك سانلل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو

 نأ مكرمأي الو ءنوسردت متنك امبو باتكلا نوملعت متنك امب نيبينابر

 «نوملسم متنأ ذإ دعب رفكلاب مكرمأيأ ًابابرأ نييبنلاو ةكئالملا اوذختت
 ا كا

 مالسالا نيب ةلأسملا يف لوألا يرهوجلا قرافلا وه اذهو

 يف اين وأ أرمأ هللا قلخل عرشت ةيتونهك ةئيه دوجوف ةفرحملا ةينارصنلاو
 ."ا/5 06/14 :نيعقوملا مالعاأ (4)
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 ةروص يف كلذ ءاجأ ءاوس ىلاعت هللاب ربكأ كرش وه عورفلا وأ ةديقعلا
 .ةيسنك تاروشنم مأ ةيعمجم تارارق مأ ةيوباب ميسارم

 ,لك كلذ حضوت -ًابيرق يتأتس يتلا متاح نب يدع ةصقو
 لهأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةوعد تءاج كلذلو .حوضولا

 دارفألا ةدابع نم اهيلع اوناك يتلأ لاحللا ىضتقمل ةبسانم باتكلا

 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتك |!نيحف نيقولخملا سيدقتو
 ىراصنلا ميعز لقره باتك صن ناك هتوعد مهغلبي ضرألا تيغاوط
 :!اذكه مورلا

 ىلع مالسلا «مورلا ميظع لقره ىلإ هلوسرو هللادبع دمحم نم»
 كتؤ ؤي ملست ملسأ مالسالا ةياعدب كوعدأ يناف دعب امأ ىدملا عبتا نم

 لهأ ايفو نييسيرألا مثإ كيلع امنإف تيلوت نإف نيترم كرجأ هللا

 3 الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا
 اولوقف اولوت نإف هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًائيش هب

 . يراخبلا هاور «”4نوملسم انأب اودهشا

 هللا نأو ًاضعب مهضعب دبعي ىراصنلا نأب يلج ضيرعت اذهو
 . يفنلا دشأ كلذ يفني يذلا مالسالا ىلإ مهوعدي ىلاعت

 سابع نبا عم مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب فلتخا امدنعو
 رمعو ركب يبأ لعفب هيلع اوجتحا جحا ةعتم ةلأسم يف (بدع هللا يضر

 :لاقف

 لوسر لاق :لوقأ !ءامسلا نم ةراجح مكيلع لزنت نأ كشوي»
 نأ عم اذههرمعو ركبوبأ لاق :نولوقتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دصملا نأ .ًامومع عابتألا ليقو نوحالفلا مه ليق :نويسير رألاو ."؟/١ :يرابلا حتف (4)
 رس

 .[سويرأ ىلإ [ نيبستتلا نيدحوملا اونوكي نأ عنام الو] 8 :هسفن
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 فلاخيامب رمألا نع اهدعبأو ةمآلا لضفأ اهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ

 .ةنسلاو باتكلا

 حبسا دعب ردصت لازتام يتلا ناكيتافلا تارارق نم اذه نيأف

 رهشأ اهمدعو قالطلا ةحابإ ةلأسمو ؟ءاشت اك مرحتو لحت ةنس ا

 .ركذت نأ

 ةينارصنلا عماجملا هبكترت يذلا كرشلا نيب ةنراقملل لاجم الو

 نم هل ًالهأ ناك نمل حابي يذلا داهتجالا نيبو اهريغو ةلداركلا سلاجمو

 .نيملسملا ءابلع

 ًانأرق ةاحوملا ةيعرشلا صوصنلا يف رظنو طابنتسا وه داهتجالاف

 .ةيسنكلا تارارقلا يف لاخلا وه اك ًالقتسم ًاعيرشت سيلو ةنس وأ

 أطخلا نم هيف ةمصعال ًايدرف ًايأر هنوك ودعي ال داهتجالا نإ مث

 ةفلاخملا تمادام هفلاخي نأ ناسنإ يأل قحي لب هعابتا دحأ مزلي الو

 . صوصتنلا تالولدمو ةعيرشلا حور عم ًاضيأ ىشمتت ثمتت

 لص هللأ لوسر الإ دريو هلوق نم دخؤي لك» ةروهشملا ةدعاقلاو

 ةمئألا اهيلع قفتاو ءاميلعلا نم ريثك اهلاق ةرابع يه «ملسو هيلع هللا

 ةيلكلاب مالسالا ةقبر علخ نم الإ اهيف فلاخي الو مهريغو ةعبرألا

 , '*”ضفاورلا ةالغك

 هللا نيب ةطساو ال هنأ وه ةلأسملا يف يناثلا يرهوجلا قرافلاو

 هللا تاولص لسرلا نأ الإ مهللا قالطالا ىلع مالسالا يف هقلخخو

 فو ه1 ص ؛ةلفغلا وأ وهسلا مهيف روصتن ال ةمئألا نإ ...د ةيمالسالا ةموكحلا باتك يف (#)

 فرصت ك هب طانأو هنّيع دق هللاو رومألا عيمج يف سانلل عجرم مامالا نإ ..د اله ص

 فلختلاب حمسي الو اهذافنإ بجي نيملسملا ىلع ةجح هلاوقأو هلاعفأ نوكتف . . .ريبدتو
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 نومسي دقو مهنع نوغلبي ءاملعلاو «ىلاعت هللا نع نوغلبي مهيلع

 ةينارصنلا ةسينكلا هتلوت يذلا هانعمب طسوتلا امأ كلذ ىلإ رظنلاب ءاطسو

 .ًايخيرات هل دوجو الو ربكأ كرش هللا نيد ين وهف
 نيبو مهيديرم عم ةفوصتملا ضعب دنع كلذ هبشيام دجو معن

 نع هفالتخا عمد هنكلو نيحلاصلاو تاومألل ةبسنلاب ماوعلا نم ةلهجلا

 .نوربتعملا ةمألا ءاملع هرقي ملو مالسالا نم سيل  يسينكلا طسوتلا

 :ةديرف هل ةلاسر يف مالسالا خيش لاق

 طئاسو مهتبثأ نمف نيدلاو ءايلعلا خياشم نم ءايبنألا قوس امو»

 مهنوبدؤيو مهنوملعيو مهنوغلبي هتمأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ةجح مهعامجإف اوعمجأ اذإ ءالؤهو ,كلذ يف باصأ دقف مهم نودتقيو
 هللا ىلإ هودر ءيش يف اوعزانت نإو ةلالض ىلع نوعمتجيال ةعطاق

 نم دحأ لك لب قالطالا ىلع موصعمب سبيل مهنم دحاولا ذإ لوسرلاو

 دقو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا الإ كرتيو همالك نم دخؤي سانلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 امثإو ًامهرد الو ًارانيد اوثروي م ءايبنألا نإف ءايبنألا ةثرو ءاملعلا»

 طئاسو مهتبثأ نمو ٠ . .«رفاو ظحب ذخأ دقف ءذخأ نمف ملعلا اوثرو

 نونوكي ثيحب هتيعرو كلملا نيب نيذلا باجيحلاك هقلخ نيبو هللا نيب

 مهقزريو هدابع يدب امنإ هللاف هقلخ جئاوح هللا .لإ نوعفري مه

 كوللا دنع طئاسولا نأ اك هللا نولأسي مهو 5 قلخلاف مهطسوتب

 لعق الإو بات نإف باتتسب نأ بهي كرشم رفاك وهف هجولا اذه ىلع
 ,©0«ادادنأ هلل اولعجو قلاخلاب قولخملا اوهبش هلل نوهبشم ءالؤهو

 )٠١( :قلخلاو قحلا نيب ةطساولا 15: 997.
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 هقانتعا عفاود ىدحإ تناكو ةقيقحلا هذه (هينيد نييتا» ك اردأ دقو

 :لوقي مالسإلل

 عيمج مالسالا اهب قاف يلا لئاسملا تايربك ىدحا يه ةليسولا»

 الو ةسواسق مالسالا يف سيلو طيسو هدبعو هللا نيب سيل ذإ نايدألا

 كلذكل مهنأو نايدألا ىلع ايالبلا رش مه ءاطسولا ءالؤه نإ .نابهر

 ,210(مهتاين نسحو مهصالخإ ناك امهمو مهتديقع تناك امهم

 هذه نأ لب ًالصأ نيد لاجر همسا ءيش هيف سيل مالسالا نإ
 .عودخم حذاس وأ للضم ضرغم الإ اهلمعتسيال ةثدحملا ةملكلا

 تالاجم وأ صاخشأ دوجو ةركف ضفري ًاساسأ ىمالسالا روصتلاف
 لعجي وه لب ةايحلاب اهل ةقالعال ةينيد وأ نيدلاب اهل ةقالعال ةيويند
 اذه ىلع اهبطاخيو ةقسانتم ةذحو ةيرشبلا ةايحلا اهلثمو ةيرشبلا سفنلا

 عجار) درجم صلاخ ديحوت يف ةرشابم ىلاعت هللاب اهطبريو ساسألا
 ينإف ينع يدابع كلأس اذإو» :لوقي ىلاعت هللاو .(قباسلا لصفلا

 نيذلاو» لوقيو 185 :7” *ناعد اذإ يعادلا ةوعد بيجأ بيرق

 نمو مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ

 ةينارصنلا ميلاعت نم اذه نيأف 2.١0 #هللا الإ بونذلا رفغي

 هلثم قولت دبع مامأ فارتعالا يسرك ىلع بنذملا سلجي ثيح ةفرحملا

 ؟ناوضرلاو ةرفغملا هنم سمتليو هبونذب رقي
 دوجو ىلإ تدأ يتلا تاسبالملا كلت نم مالسالا هللا ناص دقل

 دجوي ملف هبتكل ةركتحم هللا نيدل ةفرحم ةينارصنلا ةيتونهكلا ةفئاطلا

 يف رربم اه دجوي مل هنأ امك ةيمالسالا ةايحلا عقاو يف ةفئاطلا هذه لثم

 .روصتلاو ةديقعلا

 ) )1١:مالسإلا رونب ةصاخ ةعشأ "7
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 هتسرام يذلا عيظفلا نايغطلا نأ يه ةيعيبطلا كلذ ةجيتنو
 . مالسالا خيرات يف هل دوجو ال ةيناملعلا بابسأ دحأ ناكو ةسينكلا

 اهظافلأ فرحيو يحولا ميلاعت ركتحي يذلا كلذ ينيدلا نايغطلاف

 يأرلا يف قرفلا نم نيفلاخملا قحسل ةيبيلصلا شويجلا ريسيو اهيناعمو
 يف ريظن .دمحلا هللو هل دجوي مل مهديصتل شيتفتلا مكاحم ميقيو
 . يمالسالا انخيرات

 لاجر صاخشأل ماكحلا لذتسي يذلا كلذ يسايسلا نايغطلاو
 ةوزن ببسب ماعلا نامرحلا ةبوقع ةلئاطل بوعشلا ضرعيو نيدلا
 ناسنإلل هللا حنمام لبكيو سانلا رخسيو تاوبابلا دحأ يرتعت بضغ
 .ًادبأ هلثم مالسالا يف نكي مل  ةرحلا ةايحلا قح نم

 رشبلا قازرأو دراوم يف مكحتي يذلا كلذ يداصتقالا نايغطلاو

 ضرفيو ةسواسقلاو ةلداركلا تايعاطقإ يف يناجملا لمعلاب مهذتسيو
 دوجو ال ناكيتافلا ةنازخ باسحلا دارفألاو ممألا ىلع ةظهابلا بئارضلا
 نيذلا اهيأ اي» :هلوق لزنأ ىلاعت هللا نإ لب .ًاقلطم مالسالا ين هلثل
 «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيل نابهرلاو رابحألا نم ًاريثك نإ اونمآ
 لاجر عاطقإ ىلع ةروثلا ابوروأ دلمخ يف رودي نأ لبق "4 :4
 . مهتاصصخم ديدحتب ةبلاطملاو نيدلا

 يف ةرثع رجح فقو يذلا كلذ يملعلاو يركفلا نايغطلاو

 دراطو .ءايحأ ءاملعلا قارحإل شيتفتلا مكاحم ماقأو ةيربلا يقر ليبس
 لقعلا دفصو نيشاشحلا تاباصع ةطرشلا دراطت امك نييبيرجتلا نيثحابلا
 اوفشتكا مهنأل سانلا رفكو ءدومجلاو بصعتلا لالغاب يرشبلا
 اذه ..شيعلا فورظ وأ دوجولا قئاقح ضعب مهف ىلع مهنيعيام
 يف لاحب دجوي نأ نكمي الو مالسالا يف هل دوجو ال بيهرلا نايغطلا

 دادم نيب يوسيو ةيماس ةدابع ركفلاو ةيعرش ةضيرف ملعلا لعجي نيد
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 نأ نيح يف ةرهاط ةليسو مّلغملا بلكلا دعي لب ءادهشلا ءامدو ءاملعلا
 !سجن ناويح لهاجلا بلكلا

 بطلا سوردو تاقلحو نيدلاو ملعلا نيب ةرفن نوكت فيكو
 ىلإ ًابنج عماوجلا يف دقعت اهلك بدألاو رعشلا لب ةضايرلاو كلفلاو

 يكلفلاو بيبطلاو .؟ريسفتلاو هقفلاو ثيدحلا تاقلح عم بنج
 سلجم يف ةاضقلا ريبكو هيقفلا عم بنج ىلإ ًابنج سلجي يضايرلاو
 لام تيب نم لاومألا اهيلع قدغت ةمكحلا تويبو دصارملاو ؟ةفيلخلا

 ؟نيملسملا

 . .حاضيالل يعاد الو ةنراقملل لاحم ال هنإ

 0# ع

 سانلا ترفن يتلا اهرئاعشو ةينارصنلا دئاقع نم اذه دعب ىقبي

 عوضومو ةثوروملا ةئيطخلا ةلأسم اهيلع مهتروث يف تببستو اهنم
 : ةيدبعتلا سوقطلا

 تقلقأ لب لاكسابو ريتلوف تجعزأ ىتلا  ةئوروملا ةئيطنملا امأ

 سأيلا ترذبو نآلا ىلإ اهقنتعا نأ ذنم هتقرأو هلك يبوروألا ريمضلا

 قبس امك عماوصلاو ةريدألا ىلإ نوريثكلا اجلف سوفنلا يف طونقلاو
 يعطق اهنم يمالسالا فقوملا نإف هذه امأ ةينابهرلا نع مالكلا

 ش . حيرصو

 نأ دجن ةرجشلا نم لكألاب مالسلا هيلع مدآ ةيصعم ةهج نمف

 هللا نأ نايبو رافغتسالاو ةبوتلا ركذب ةليذم نآرقلا يف تركُذ ةعقاولا

 ىلإ ةصقلا قايس يهتني ةرقبلا ةروس يفف ةئيطخلا رفغو ةبوتلا لبق ىلاعت
 باوتلا وه هنإ هيلع باتف تاملك هبر نم مدآ ىقلتفإ# هنأش لج هلوق

 .89/ # ميحرلا

 ةدنلا



 انسفنأ انملظ انبر الاق# ةئيطخلا ةبقاع نوكت فارعألا ةروس يفو

 .(57) «نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو
 هابتجا مث .ىوغف هبر مدآ يصعو# :ىلاعت لوقي هط ةروس يفو

 .177- 7؟١- «ىدهو هيلع باتف هبر

 طب ملو ىلعألا ألملا يف دعب لازيام وهو مدآ ىلع بات ىلاعت هللاف
 كلذ ةئيطخلا يطعت ال ةميركلا تايآلاو «؛كلذ دعب الإ ضرألا ىلإ
 رمأ يهف ةفرحملا ةسينكلا ميلاعت هايإ اهيطعت يذلا لوهملا مجحلا

 ةبوتلا هوحمت ءرشب لك ةايح يف لب مالسلا هيلع مدآ ةايح يف يضرع
 .رافغتسالا هبهذيو

 يف ًاببس ةيضعملا لعجت نأ تضنقا ىلاعت هللا ةمكح نأ حيحص
 ينإ# ةكئالملل لاق مدآ قلخي نأ لبق ىلاعت هللا نكلو ةنجلا نم جارخالا
 ضرألا وه ًاساسأ فالختسالا عضومف «ةفيلخ ضرألا يف لعاج
 .ةمكحلا ةياغ وه لب هتاذ يف ةنعل كلذ سيلو ءالتبالا نوكي اهيلعو

 ببست هنأ ىلع هبتاع نيح مالسلا |هيلع ىسوم مدأ جح كلذلو
 هيلع هللا لص يبن ركذ ابك مدأ هيلع درف .ةنجلا نم هينب جارخإ يف
 نأ لبق اهنم ينجرخيس هنأ كيلع هللا لزنأ ايف دجت سيلفأ» ملسو

 ىسوم مدآ جحف ملسو هيلع هللا ىلص لاق» ىلب لاق .«اهينلخدي

 . [ةجحلاب هبلغ يأ] 27 (اثالث)

 ةقيقح دكؤيو ررقي يمالسالا روصتلا نإف ىرخأ ةهج نمو اذه
 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت الأ# :ىلاعت هلوق انمضت ةليلج ةدعاقو ىمظع

 .ةدوأط : يرابلا حتف رظنا . يبعشلا ةياور هذهو ىراخبلا يف ثيدحلا لصا 05
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 هللا لخؤي الف 4”  ,*48 :6 #4 ىعسام الإ ناسنإلل سيل نإو

 انضرف ول ىتح هنأ يأ اهبنيب ةلصلا تناك امهم هريغ بنذب دحأ ىلاعت

 نإ هتيصعمب دخاؤملا هدحو هنإف بتي مل مالسلا هيلع مدآ نإ . ًالدج_
 .هريغ الو حيسملا ال ةيرشبلل بنذ الو هل هللا اهرفغي مل

 ريغ دحأ ذخاؤي نأ زوجي ال  ينابرلا لدعلا ةدعاق بسح هنأ

 لاضف  ةئيطخلاب هاوغأ يذلا ناطيشلا نبا ناك ولو ىتح هتئيطخب مدآ
 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت ةسينكلا لوقت ايك ... هللا نبا نوكي نأ نع
 . مدأ ينب , نم ًادحأ وأ ًأريبك

 يتلا تايرظنلاو راكفألا نم يمالسالا روصتلا الخ كلذبو

 اهنم قلعتي ام ءاوس ةئيطخلا تامزلتسم نم اهرابتعاب ةسينكلا اهتعدتبا
 . لامس لابو لجو زع هلأ تاذب ثان ولا أهو هع ملأ

 عابتاو ريونتلا رصع ةفسالف نم قبسأ نيملسملا ءايلع ناكو
 :مهدحأ لوقي رامضملا اذه يف يخيراتلا دقنلا ةسردم

 سانلا طقسأ فئأيام ىلإ هناحبس قحلا هلإلا اوبسنف ...»

 بسني نأ مانصألا دابع فنأي ام ىلإو !هدبعو هكولممب هلعفي نأ مهلقأو

 رفغو مالسلا هيلع مدآ ىلع بات هنوك يف لجو زع هللا ىلع اوبذكو هيلإ

 ةءايبنأ نمحس هنأ اومعز ثيح ملظلا حبقأ ىلإ هوبسنو « هتتيطخ هل

 هفسلا ةياغ ىلإ هوبسنو «مهيبأ ةئيطخ ببسب ميحبملا يف هءايلوأو هلسرو
 هولتق ىتح هسفن نم هءادعأ هنيكمتب باذعلا نم مهصلخ ثيح

 مهصلخي نأ هوزجع ثيح زجعلا ةياغ ىلإ هوبسنو ءهمد اوقارأو هوبلصو

 هءادعأ طلس ثيحح صقنلا ةياغ ىلإ هوبسنو ةليحلا هذه ريغ نم هتردقب

 . .اولعف ام هب اولعفتف هنباو هسفن ىلع

 هب ثبس أمي اهلإو اهدوبعمو اهمر تبس ةمأ ملعن الف ةلمجلابو»

 ةبص ام ةيسم اوبس مهنإ» هنع هللا هسصام ةيسم هللا !مم مضأو هنع لإ فد مع لاق اك ةمألا هله



 ايبيلص ىأر اذإ مالسالا ةمئأ ضعب ناكو «رشبلا نم دحأ اهايإ

 هدوبعمو ههطلإ بس نمت يبيع ذلمأ ن نأ عيطتسأ ال :لاقو هينيع ضمغأ

 لوقعلل نودسفم م مدآ يب ىلع راع مهن حإف اقعو ًاعرش

 .9"23«عئارشلاو

 اهنود اهل رصحال ةيلقع تاداقتنا نيب نم جذومن مالكلا اذه

 نأ لبقو نورقب ريتلوفو لاكسابو ازونيبس قلخي نأ لبق نيملسملا ءايلع
 .ريكفتلا ةيرح وأ «يخيراتلا دقنلا» همسا ءيش يف ابوروا ركفت

 0# ا

 سقطلا |ميسال اهسوقطو ةينارصنلا رئاعش ىلإ فاطملا انب ىهتنيو
 نيضهانملا ججحح مظعأ نم لازي امو ناك يذلا (ينابرلا ءاشعلا) ربكألا
 . سحلاو ةبهيدبلاو لقعلا هب مدصي امل ةينارصنلل

 الو اذه نم ءيش هيف سيل مالسالا نأ ديكوت ىلإ جاتحن الو

 لمتشي نأ نم ىمسأو لجأ قحلا هللا نيد وهو مالسالا نإف .ههبشيام
 ىلاعت هللا نإ .ةرباغلا ممألا نع ةلوقنملا ةينثولا سوقطلا هذه لثم ىلع

 هذه لثم نم اهررح ذإ ةميظع ةنم مالسالاب ةيرشبلا ىلع ّنم
 عم قاستالاو ومسلاو ةمكحلا ةياغ يف يه رئاعش لزنأو تافاخسلا
 .ةسدقم رارسأ الو تامتمت الو اهيف ضومغال رئاعش ةرطفلاو لقعلا
 دهشم ةعورب ذخؤي نييبرغلا نم اريثك نأ نم كلذ ىلع لدأ , سيل

 . 5814/7 :نافهللا ةثاغا :ميقلا نبا مامإلا (3*)

 دك



 مهضعب لوخد يف ًاببس ناك كلذ نأ ةجرد ىلإ نولصي مهو نيملسملا
 :دلونرا ساموت لوقي .مالسالا يف لخدي نأ يف هريكفت وأ

 هب هرثأت غلبي نأ دهشملا كلذ ىأر دق نوكي دحأل قأتيال هنإ»

 نم ةقيرطلا هذه اهب زاتمت يتلا ةوقلا هرصبب ظحلي ال نأو هبلق قامعأ
 . "2(اهريغ نع ةدابعلا

 ةيسفن تالاعفناب ترعش الإ ًادجسم لخدأ مل :نانير لاقو»

 .239مًلسم تسل يننأ ركذأ امننيح غلاب فسأو

 يف مالسالاو ةينارصنلا نيب «يلدوب» يكيرمألا قرشتسملا نراقيو

 نم ًابجع ًالتمال امور ىلإ داع سرطب سيدقلا نأ ول» :ًالئاق كلذ
 يف ةبيرغلا ىقيسوملاو ةشكرزملا .تونهكلا سبالمو ةمخضلا سوقطلا

 يأ هنهذ ىلإ ىقرلاو روصلاو روخبلا ديعي نلو ءهمساأب ةنورقملا دبعملا
 هيلع هللا ىلص) دمحم داعام اذإ نكلو . حيسملا هديس ميلاعت نم ءيش

 هنإف رابزنزو ندنل نيب ةرشتنلا دجاسملا نم دجسم يأ ىلإ (ملسو
 ةنيدملا يف هدجسم يف ماقت تناك يتلا ةطيسبلا رئاعشلا سفن دجيس

 ,2320عرجشلا عوذجو رجآلا نم ناك يذلا

 قحب دعت ىتلا (نارفغلا كوكص) ىمظعلا ةيخيراتلا ةلزهملا امأ

 مالسالا ءادعأ نم دحأ عيطتسي الف ةيناسنالا خيرات يف ءادوس ةحفص
 يف تدجو اهنأ معزي نأ ةرباكملا هب تغلب ا[هم ةيناملعلا ةاعد وأ

 ةلزهملا هذهف .اهتاذ ةيعيرشتلا هلوصأ نع ًلضف يمالسالا خيراتلا
 نيح مهروصع كلحأو طحأ يف ىتح نوملسملا اهفرعي مل ةكوحضألا

 ) )1١4:يزارطلا :يدبألا يرطفلا نيدلا ىلإ 7517 ,

 ) )16.؟554 :قباسلا ردصملا

 )< )15:نيدلاو ملعلا نيب ةلعتفملا ةوفجلا 54-57 .

 ذي



 ثدحي ملو ماوعلاو ةلهجلا ناهذأب تافارخلا ضعب تقلعو لهجلا اشف
 لب نارفغ ةقيثو ءايلوأ نومسي نم وأ ةيفوصلا خي باشم دحأ بتك نأ طق

 .لاب ىلع هل رطخي لو هدلخ يف ردي مل كلذ نأ لوقن نأ عيطتسن

 اهيدل لظت تطبختو تفرحنا امهم ةيمالسالا ةمألا نأ كلذ
 تاقامحلا هذه لثم باكترا نع اهعنمت ناميا نم ةيقبو لقع نم ةكسم

 .نورق ةثالث ةبارق ةسينكلا تاوباب اهنع عروتي مل يتلا ةقيفصلا
 نا م

 ةيسنكلا ةنايدلاو مالسالا نيب ىربكلا ةيرهوجلا قورفلا هذه

 يذلا لاؤسلا ىلع ةعطاس ةمخض ةباجإ مدقت اهخيراتو هخيرات نيبو
 59؟ . .رربم يمالسالا ملاعلا يف ةيناملعلل له :وهو افلس حرط

 نوعداخملا لخفقو نوطلاغملا طلاغ نا كلذ دعب انيلع امو

 .(#4 :؟8)©ًليكرديلع نوكت تنأفأ هاره هطلإ ذختا نم تيأرأ»

 ديل



 فقاتشلا اَصفلا

 مالشإلا يف ةماعلا مسح

 ييصفت ةقباسلا باوسألا يف اهانضرع ا! ةيناملماا نإ
 هللا نيد عم اهضقانت نايبل دهجج ريبك رمألا ةقيفح يف يعدتست ال

 لاق يقل راكفألاو تاهاجنإلا نم عوتنلا كلذ نم يهف «مالسإإلا» ىلاعت

 , 16 ةيخخ كفرا كه لو هز ومصتب ان !ههلع د لإ أك هلع 5 1 ىف فاك هدحو هروصت نإ» اميدق انؤاملع ابنع

 نم ةيمالسإلا تاروصتلا نم ًاريثك باصأ امل ًارظن نكلو
 نورهاظلا  مالسإلا ءادعأ هريثي املو سانلا ناهذأ يف شبغو فارحنإ
 كلت ةيلجت يرورضلا نم نإف ليطابأو تاهبش نم س نورتستملاو
 .تاهبشلا هذه فشكو تاروصتلا

 دب ال ناك مث نمو ةيناملعلل ضيقن ربكأ كلذك هنإف هلك دوجولا يف

 لسرلا نيب ةكرعملا اهيف تمدتحا يتلا ةيضقلا وهل ديحوتلا نإ

 اهيبسب ةيرشبلا تحسفناو « مهماوقأ نيو مهيلع همالسو هللا تاولص

 انلسرأ امو . نيلاض نيكرشمو نيدحوم نيحلسم : نيرحانتم نيمسق

 س 79) «نودبعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم كلبق نم
0089 
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 نسحي ديحوتلا ةديقعل يقيقحلا موهفملا حاضيإ لواحن نأ لبقو

 يف مهعم تكبتشاو لسرلا مهيف تثعب نيذلا ماوقألا لاح ىلإ رظنلا انب

 نيعم ريخ يه مهلاح ةفرعم نأ كلذ .خيراتلا رادم ىلع بئاد عارص

 .لاحلا هذه حيحصتل هللا اهزنأ يتلا ةديقعلا ةفرعمل

 رظننلف ةدحاو مهمأ عم مهتيضقو ةدحاو نيلسرملا ةمهم تمادامو

 لمكأو رخآب ملسو هيلع هللا ىلص متاخلا يبنلا اهب ثعب يتلا ةمألا ىلإ
 ةفصبو ؟اهتايح جهنم ناك فيكو ؟اهتاروصت تناك فيك .تالاسرلا
 . ؟ملسو هيلع هللا ىلص هتوعد نيبو اهنيب عازنلا دتشا اذاملو ميف صخأ

 اهنأ  ةلهو لوأ نم دجي ةيبرعلا ةيلهاجلا دئاقعل سرادلا نإ
 ىلاعت هلاعفأ مظعم يف هدحوت تناك لب ًادبأ هللا دوجو ركنت نكت مل
 نلذ ىع دهاوسلاو .. . ةتامالاو مايحس وأو رييدتلاو قزرلاو . ىلخاك كلتذ اع' نهأ شلاو هلا ءاجالا علل !ا. ءاخشلاكع

 قلخ نم مهتلأس نئلو» :ىلاعت هلوقك ميركلا نارقلا يف

 لوقك مهرعشو برعلا مالك يفو . © هللا نلوقيل ضرألاو 98

 :سيقلا ءىرما

 نكي مل مث ىتفلا هللا ىقتا ام اذإ

 («0ىتفلا لمك دقف الك هلهأ ىلع

 :دري ال يذلا هردقو نوكلا يف ةذفانلا هللا ةئيشمب نورقي اوناكو
 نم انمرح الو انؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءاشول اوكزشأ نيذلا لوقيس#

 5٠١ "١. «ءهللا نولوقيسف رمألا ربدي نمو» 148/5 «ءيش

 : ةرتنع لوق هنمو

 (9اهاضق ءامسلا ىف ىبر ناك نإ ىبرهم ةينملا نم نيا لبع اي

 .955 :ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحتب سيقلا ءىرما ناويد )١(

 .#188 :ةرتنع ناويد (19)

 ا



 مهتءاج اذإو لسرلاب كلذك نونمؤيو .ا/ا//؟0 4ةكئالملا انيلع لزنأ
 لوق هنمو . ١74/5 «هللا لسر يتوأ املثم قؤن ىتح نمؤن نل اولاق ةيا
 : ةغبانلا

 نوحي ال حون ناك كلذك اهنخت مل ةنامألا تيفلأف

 باتكلا لهأ ىراصنلاو دوهيلا نومسيو بتكلاب نونمؤي اوناكو

 ةاروتلاك يأ 7/78  «ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزن الول اولاقوإل
 .ليجنإلاو

 :ريهز لوقك باسحلاو ثعبلاب نمؤي نم مهنم ناكو
 «؟مقنيفلجعي وأب اسحلا مويل 0 رخديف باتك يف عضويف رخؤي

 :ةيدبعتلا رئاعشلا ضعب برعلا نييلهاجلا ىدل ناك كلذكو

 : جاجحلا فصو قف ةغباتلا لاق ع مرحلا رهشألا

 (”/معطلاو ربلا وجرنو هلإلاوجرن 20ةممزم صوخ ىلع نيرصشم

 بلطملا دبع رذن ةصق يف امك هلل مهرذنو مهحبذ كلذ نمو

 هلل ماعنألاو ثرعحلا نم ءيش صيصختو مارحلا تيبلل مهئادهاو

 . 15/5 -- «ًابيصن ماعنألاو ثرحلا نم أرذ امم هلل اولعجو»

 ضعب ميقت ةيبرعلا ةيلهاجلا تناك ةيعيرشتلا ةيحانلا نمو
 نأ هريسفت يف يبطرقلاو يبلكلا نبا ركذ دقف ةقرسلا دحك دودحلا

 . 11959 :ةغبانلا ناويد (*)

 8١. :ريهز ناويد حرش 253

 ,؟9١؟ :ةغبانلا ناويد (8)

 دنفن



 ةقباسلا عئارشلا يف فورعم دح وهو 20قراسلا دي عطقت تناك ًاشيرق

 لب  تقبس رخآ ءيشو اهل ديز ةعافشو ةيموزخملا ثيدح يف امك
 ةيرح» وهو ةرصاعملا ةينيداللا تايلهاجلا ةيبرعلا ةيلهاجلا هب  تقاف

 هيلع ميهأربإ نيد اياقبب نودبعتي نيذلا ءافنحلا مهنم ناكف «نيدتلا

 ةدبع مهنم ناكو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ مهنم ناكو مالسلا

 .ةكئالملا وأ نجلا دبعي ناك مهضعبو ناثوألا دابعو بكاوكلا

 اهيف ثعب ىتلا ةئيبلا تناك ىتلا ةيقلخلا ايازملا ريغ هلك اذه
 تائيبلا هيوحت الام مهنم يوحت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ! ىرمشألا

 ء عيتجلا اذه ىلع هللا مكح اذاه مهملا وه اذهو نكلو

 تبسص- مكو أ كازيم مالسإلا ن !زيم قف اهلك رومألا هذه تسح مكو

 هلك يضرألا عقاولا لع ةئيبلا هذه ىلع مكح ىلاعت هللا نإ

 نازيم يف ًارفنص اهعيمج رومألا كلت دعو ةيلهاجو رفك اهنأب  ذئنيح

 ةروص يفو ديدج ساسأ ىلع ءاج اهتادقتعم نم رقأ ام ىتحو مالسإلا

 . كيج ءيش  العف وه امإك ةديدج

 هللا ىلص هللا لوسر نيبو مهنيب ةليوطلا ةكرعملا تبشن كلذلو
 فيسلا نأ ىتح .داح عازنو ةسرش ةكرعم «عازنلا دتشاو ملسو هيلع
 .ريخألا مكحلا ناك

 ةليوطلا ةفينعلا ةكرعملا هذه عوضوم نأ  ًاضيأ  ريثملا ءيشلاو

 اهيلع رصي ةملك (هللا الإ 40 ةملك يه ةدحاو ةملك قوس نكي

 اهصضفرتو رارصإإلا دودح ىصقأ ىل ] ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأب نيقيو ملع نع اهبنوضفري ,راكتإلل ىدم دعبأ ىلإ ةيبرعلا ةيلهاجلا

 يعيفلسلا لايملا ءاوسع 899 : : يطيقنشلا نايبلا ءاوسغأ 5(4)

 هدف



 فيلاكتو ةميسج تايلوؤسم عبتتست ابنأو ًارطخ ًلولدمو [ًيظع نعم اه

 ىلإ ملسو هيلع هللا لص يبنلا مهاعد نيح ىلوألا ةظحللا ذنم

 اذه نإ ًادحاو ًاهإ ةملآلا لعجا» يروفلا باوجلا ناك هللا ّإ هلإ ال

 ةملكلا هذبم مارتلإلا نإ : مهناهذأ يف ةحضاو ةيضقلاف «باجع ءيشل

 مهتادوبعم نم هللا ادعام لك نع لماكلا يلختلاو مزاجلا ضفرلا هانعم
 توغاطو ةماعزلا توغاطو ناثوألا توغاط :ةفلتخملا مهتيغاوطو
 مالستسإلاو خلا .. . .ديلاقتلا .توغاطو ةناهكلا توغاطو ةليبقلا

 هللا ىلإ ب هريغصو .هريبكو هريقحو هليلج هلك رمألا درو هلل لماكلا
 لوح عارصلا فقاوم نم دحاو فقوم اذهو ءهل كيرش ال هدحو ىلاعت

 :ةملكلا هذه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج ةافولا بلاط ابأ ترضح امل»

 لوسر لاقف.ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب هللا دبعو لهج ابأ هدنع دجوف ملسو

 كل دهشأ .ةملك .هللا آلإ هلإ ال لق مع اي :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 بغرتأ :بلاط ابأ اي ةيمأ يبأ نب هللا دبعو لهج وبأ لاقف هللا دنع اهب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزي ملف !؟بلطملا دبع ةلم نع
 : مهملك ام رخآ بلاط وبأ لاق ىتح ةلاقملا كلت هل ديعيو هيلع اهضرعي
 ,9©2(.. .بلطملا دبع ةلم ىلع وه

 لوقي. نأ هنم داري ةريخألا راضتحإلا ةعاس يف لجر !؟تيأرأ
 شيرق تيغاوط لعجي يذلا ايف  ناسللا ىلع ةفيفخلا  ةملكلا هذه

 اذه لعجي يذلا امو ؟اهلوقي لأ ىللغ تيمتسملا رارصإلا اذهب ثبشنت
 ظفل ةلأسم ةلأسملا تناك ول ؟اهطقني نأ نود هسافنأ ظفلي لجرلا

 ىزغملاو ريطخلا ىنعملا هنكلو . : .ًادبأ اذه نم ءىش ثدح امل ناسللاب

 . يوونلا حرش عم 51١4/١ :ملسم حيحص (1)

 انف



 نيملسملا رثكأ هنع لفغو نوكرشملا ءالؤه هكردأ يذلا قيمعلا

 . ةريخألا روصعلا يف

 نمفإ هللاب ناميإلاو توغاطلاب رفكلا هللا الإ هلإ ال ىنعم ناك اذإو
 ماصفنإ ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي

 لاق اهك ىلاعت هللا ىوس امع ةدابعلا ىفن ًاضيأ وهو 555 :؟ عاهل

 يه هذه تناك ذإو «هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعاو» هموقل يبن لك

 هللا اودبعا نأ ًالوسر ةمأ لك يف انثعب دقلو» ًاعيمج لسرلا ةوعد

 ةفرعمب 0 لجتت ال اهتقيقح نإف  ؟”5 1١5:  «توغاطلا اوبنتجاو

 . .«ةدابعلاو «توغاطلا» :نيذه ةقيقح

 :توفاطلا - ١

 امل فيرعت ريخو .ًاريثك ةنسلاو نآرقلا يف ةملكلا هذه تءاج

 دبعلا هب زواجت ام لك توغاطلا» :هللا همحر ميقلا نبا مامإلا هركذام

 نومكاحتي نم موق لك توغاطف .عاطم وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح

 ةريصب ريغ ىلع هنوعبتي وأ هللا نود نم هنودبعي وأ هلوسرو هللا ريغ هيلإ

 , 2©(هلل ةعاط هنأ نوملعي ال ايف هنوعيطي وأ هللا نم

 داضيام لك لمشي ماع ظفل «توغاطلا» نأ نيبتي اذه نم

 ةيار مأ ًاصخش مأ ًانوناق مأ ًاماظن مأ ًاراعش ناكأ ءاوس «هللا الإ هلإ الد

 باهولا دبع نب دمحم خيشلا ركذ كلذلو .خلا . .ةركف مأ ًابزح مأ

 :ةسمخب مهسوؤر ددح مث نوريثك تيغاوطلا نإ هللا همحر

 ىلاعت هلوق ليلدلاو هللا ريغ ةدابع ىلإ يعادلا ناطيشلا :ل وألا»

 .«نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت أ مدآ ينب اي مكيلإ دهعأ ملأ»

 ملأ# ىلاعت هلوق ليلدلاو هللا ماكحأل ريغملا رئاجلا مكاحلا :يناثلا

 .ه57 :نيعقوملا مالعإ (4)
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 كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ مهخأ نومعزي نيذلا ىلإ رت

 ديريو هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري
 .«ًاديعب ًالالض مهلضي نأ ناطيشلا

 ىلاعت هلوق ليلدلاو .هللا لزنأام ريغب مكحي يذلا :ثلاثلا
 .«نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو»

 . . . هللا نود نم بيغلا ملع ىعدي يذلا : عبارلا

 ,(*0(. . .ةدابعلاب ضار وهو هللا نود نم دبعي يذلا : سماخلا

 ربكألا ةيرشبلا بنذ  كرشلا نأب لوقلا عيطتسن اذه ىلعو
 نم وأ هللا عم توغاطلا ةدابع وه  لسرلاو ممألا نيب عارصلا رادمو
 . (عابتالاو ةعاطلاو ء.دصقلاو ةدارإلا» :نيمزالتم نيرمأ يف هنود

 ءىشب ىلاعت هللا ريغ ىلإ هجوتلا وهف دصقلاو ةدارإلا كرش امأ

 ًاعبت «ةثاغتسإلاو ءاعدلاو روذنلاو نيبارقلاو ةالصلاك دبعتلا رئاعش نم
 « ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعت امإ» ةلئاقلا ةيلهاجلا ةجاذسلل
 يتلا وأ نثولا وأ منصلا وه عونلا اذه توغاطو ,(#” :*9)
 .خلا . . .مطوطلا وأ

 مدعو ىلاعت هللا عرش ىلع درمتلا وهف عابتالاو ةعاطلا كرش امأو

 نيب قيرطلا قرفم وهو اهلك وأ اهضعب ةايحلا نوؤش يف هميكحت
 ىلع اهلك تايلهاجلا نيب ةكرتشملا ةمسلا هنأ امك ةيلهاجلاو .مالسإلا
 يف اهنأش غلب امهم ةيلهاج ىمست نأ تقحتسا هبو خيراتلا رادم

 محل اوعرش ءاكرش مهل مأ 8 4نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ# ةفرعملاو ةراضحلا
 ناهكلاو ءامعزلا وه عونلا اذه توغاطو . «هللا هب نذأي ملام نيدلا نم

 .١؟ :ديحوتلا ةعومجم (9)

 نكن



 ريتاسدلاو نيناوقلاو فارعألاو ديلاقتلاو عاضوألاو ةمظنألاو ءاربكلاو

 .خلا . . .ءاوهألاو

 وهو دحاو لصأ ىلإ امهدرم كرشلا نم نيعونلا الك نأ عقاولاو

 هجوتت الأ هدحو هميكحت ىضتقم نإف «هنع يقلتلاو هللا ريغ ميكحت

 ريستو هجوتت الأو تابرقلاو ةدابعلا عاونأ نم عون يأب هريغ ىلإ ةيرشبلا

 لاق . .هلسر ناسل لعو هبتك يف اف عرشام قو الإ اهلك اهايح يف

 نكلو ميقلا نيدلا كلذءايإالإ اودبعتالأ رمأ هلل الإ مكحلا نإ ىلاعت

 )١50: 5١(. «نوملعي الا سانلا رثكأ

 هنيعب وه ءيش لك يف (ًكح هدحو هذاختاو هللا ىلإ هلك رمألا درف

 نيدلا تاذ وه اذهو هريغل اهنم ءيش فرصي الأ هللا رمأ يلا ةدابعلا

 رادم ىلع سانلا رثكأ هلهج نإو هأوس ىلاعت هللا ىضري ال يذلا ميقلا

 . خيراتلا

 وهف اهنم ًاءزج وأ ةقيقحلا هذه هباجيام لكف اذه ررقت اذإ

 نال نوكي الو ءرهظ رصع يأ ينو ناك ةروص يأ يف توغاط
 ةءاربلاو هب رفكلاب لإ ةقيقح هلل ّإ هلإ الأ ًادهاش  ًاعمتجم وأ ًادرف

 . هلهأو هنم

 لوسر دهع ىلع ةملكلا هذه لوقي يبرعلا ناك كلذ لجأ نم .

 نم خلسنيو ًامات ًاعالخنإ ةيلهاجلا نع علخني ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 بكوم ىلإ مضنيو اهتاءاحجيإو اهنيزاومو اهميقو اهعاضوأو اهفارعأ لك

 . . .ءانثتسإ وأ ددرت الب هرماوأل داقنم هلل درجتم وهو .ناميإلا

 ١ : ةدايعلا --_

 تادامح نم هيفام لكب نوكلا اذه نيب ةقالعلا يه ةدابعلا

 يناسنإلا دوجولا نم ةياغلا يهو ىلاعتو هناحبس قلاخلا نيبو ءايحأو

 كوك



 سنإلاو نجلا تقلخ اموإ» ًانجو ًاسنإ نيفلكملا نيقولخملا دوجو نم لب
 .#نودبعيل الإ

 هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاقام اهتافيرعت نم راتخملاو
 لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحيام لكل عماج مسا» اهنأ وهو
 , 20(ةرهاظلاو ةنطابلا

 يف لخاد هلك نيدلا نأ ةيدوبعلا ةلاسر يف هللا همحر تبثأ دقو

 .©9ةيوغللاو ةيعرشلا ةلدألاب كلذ ًاديؤم ةدابعلا

 ىلاعت هلوق قوطنم وه كلذ نأ ىلإ ةراشإلا تقبس ذقو

 كلذك وهو «ميقلا نيدلا كلذ هايإ الإ اودبغت لأ رمأ هلل الإ مكحلا
 «نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل لإ اورمأ امو هنأش لج هلوق موهفم

 .(م:ة4)

 يذلا هللا همحر  ميقلا نبا هذيملت ًاحاضيإ ةقيقحلا هذه دازو
 هلك يرشبلا طاشنلل اهقارغتساو اهبتارمو ةدابعلا دعاوق نايب يف بهسأ
 اهلمك نم «ةدعاق ةرشع سمح ىلع رودت ةيدوبعلا ىحزو» :لاقف

 ناسللاو بلقلا ىلع ةمسقنم ةيدوبعلا نإ :اهنايبو ةيدوبعلا بتارم لمك
 :ةسمح ةيدوبعلل يلا ماكحألاو هصخت  ةيدوبع اهنم لك ىلعو حراوجلاو

 بلقلا نم دحاو لكل يهو حابمو هوركمو مارحو بحتسمو بجاو
 .2©2١«حراوجلاو ناسللاو

 ىلع .سمخلا تايدوبعلا امأ» :لاقف حراوجلا يف لوقلا لصف مث

 لك ىلعو ةسمخ ساوحلا ذإ ًاضيأ ةبترم نيرشعو سمح ىلعف :حراوجلا
 . ليثمتلاو حرشلا عون لك ركذو «تايدوبع سمح ةساح

 دنع هللا همحر بطق ديس ديهشلا هلاقام عسوتب اذه حضويو

  0١:نيكلاسلا جرادم 1١9/1١.

 انفي



 «نودبعيل ّلِإ سنالاو نجلا تقلخ اموإ ىلاعت هلوق نع ثيدحلا
 : هلمو

 درج نم لمشأو عسو أ نوكي نأ دب ال ةدابعلا لولدم نإ .

 هللاو رئاعشلا ةماقإ يف مهتايح نويضفي » سنالاو نجلاف رئاعشلا ةماقإ

 مظعم قرغتست طاشنلا نم ىرخأ ًاناولأ مهفلكي وهو اذهب مهناكي ال

 اننكلو .نجلا اهفلكي يتلا طاشنلا ناولأ نحن فرعنال دقو .مهتايح
 لوق نم نارقلا نم اهفرعن ناسنإلا نم بولطملا طاشنلا دودح فرعن
 يهف «ةفيلخ ضرألا يف لعاج ين [ ةكئالملل كبر لاق ذإو» : ىلاعت هللا

 ًاناولأ يضتقت يهو «يناسنإلا نئاكلا اذه لمع نذإ ضرألا يف ةفالخلا

 اهتاقاطو اهاوق ىلإ فرعتلاو ضرألا ةرامع يف يويحلا طاشنلا نم

 ةيقرتو اهتيمنتو اهمادختسإ يف هللا ةدارإ ققحتو اهتانونكمو اهرئاخذو
 ضرألا يف هللا ةعيرش ىلع مايقلا ةفالخلا يضتقت امك ءاهيف ةايحلا

 . ماعلا ينوكلا سومانلا عم قسانت يذلا يلإلا جهنملا قيقحتل

 يناسنإلا دوجولا ةياغ يه يتلا ةدابعلا ىنعم نأ ىلجتي مث ,نمو»
 نإو رئاعشلا درجم نم لمشأو عسوأ لوألا ناسنإلا ةفيظو يه يتلا وأ

 لثمتت ةدابعلا ةقيقح نإو ًاعطق ةدابعلا لولدم 5 ةلخاد ةفالخلا ةفيظو

 :نييسيئر نيرمأ يف نذإ

 رارقتسإ يأ سفنلا يف هلل ةيدوبعلا ينعم رارقتسإ وه :لوألا

 سيل نأو .دبعُي ًابرو دبعُي ًادبع ًابرو ًادبع كانه نأ ىلع روعشلا

 ف سميل رابتعإإلا اذهو عضولا اذه ٍّ كانه سيل نإو ءيش كلذ ءارو

 .ديبع هل لكلاو دحاو بر لاو ذوبعمو دياع الإ دوجولا ١ اذه

 ةكرح لكبو ريمضلا يف ةكرح لكب هللا ىلإ هجوتلا وه : يناثلاو

 نم درجتلاو ةصلاخخ هللا ىلإ اهب هجوتلا ةايحلا يف ةكرح لكو حراوجلا يف
 كل



 .©20هلل دبعتلا ىنعم ريغ ىنعم لك نمو رخآ روعش لك
 نإ لق» ىلاعت هلوق يف امك نآرقلا حيرص اهيلع لد يناعملا هذهو

 :5) «هلل كيرشال نيملعلا بر هلل يتاممو يايحبو يكسنو يتالص
 تملا

 اهصالخإو هتدابع يف هب كارشالا نع ىلاعت هللا يبن نإف كلذلو
 هللا دبعاف قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ# ىلاعت هلوق يف اك هدحو هل

 ريغفأ لق# هلوقو )١:7/94( «صلاخلا نيدلا هلل الأ نيدلا هل ًاصلخم

 يناعملا هذه ىلإ هجوتي «(14 :9) «نولهاجلا اهيلإ دبعأ ينورمأت هللا
 .هنع هللا يضر متاح نبا يدع ثيدح يف هريسفت يأيس اك اهتلمجب

 ةعطاق يحل يتاذلا هراقتفاو هنيوكت ةعيبطو ناسنإلا ةرطف نإ
 نأ الإ هيلعامو كلذ ريغ نوكي نأ نكميالو «دبع» هنأ ىلع ةلالدلا
 5 , ةدوبعم راتخي

 نأ" ةيدوبعلا ةلاسر يف ةيميت نبا مالسإلا خيش تبثأ دقو
 هلل ةيدوبعلا راتخي نأ امإف ءامط ثلاثال نيقيرط قرتفم لع ناسنإلا
 , "مهلا ريغل ةيدوبع يف ةلاحم ال عقيف ةيدوبعلا هذه ضفري نأ امإو

 ةدابع اهتيابن يف يه ترغص وأ تربك هللا يذلا ةيدويع لكو

 ودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت لأ مدآ. ينب 105 مكيلإ دهع دهعأ ملأ» ناطيشلل

 اهم ريخألا ىدؤملا وه اذهو «ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأو .نييبم

 . لبسلا تددعتو بيلاسألا تعونت

 نم نوعدي نأ مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا برعلا كلذ لمشي
 لمشيو ١١9(« :15) «ًاديرم ًاناطيش الإ نوعدي ناو ًاثانأ الإ هنود
 . خيراتلا رادم ىلع هللا ريغل ةدابع لك كلذك

 .58 ص .الال ج ؛عباسلا دلجملا (11)

 .5 :ةيدوبعلا ةلاسر ةمدقم )١17(

 ددحلا



 كلت كانه دعي ملف ةدابعلا رهاظم ضعب كش الو تريغت دقل»

 ناطيشلا ةدابع نكلو اهنودبعي مهكرش يف برعلا ناك يتلا «ثانالا»

 ميعزلاو ةلودلا :ىرخأ ناثوأ ةميدقلا ثانالا لحم تلحو ريغتت مل اهتاذ

 عمتجملاو روطتلاو ةراضحلاو جاتنإلاو مدقتلاو ملعلاو بزحلاو بهذملاو

 ةيرحلاو سنجلاو «ةدوملاو» ةينالقعلاو ةيناسنإلاو ةيموقلاو نطولاو

 . . ةيصخشلا

 ةطيسبلا ةجذاسلا ثانالا كلت ريغ ةديدحلا ثانالا نم تارشعو»

 ةفئازلا تاسادقلا اهيلع ىفضت ةيلهاجلا يف برعلا اهدبعي ناك يتلا

 . هللا قلخ رييغت يفو هللا ةفلاخم يف اهرمأ عاطيو هللا نود نم دبعتو

 . . .ريغتي ل رهوجلا نكلو !«تروطنت» . . .ةدابعلا رهاظم لإ تريغتام
 235 ناطسشلا ةداب ع هنإ

 انف دي

 حضتي «ةدابعلاو توغاطلا» ىنعملل يلامجإلا مهفلا اذه ءوض ىلع

 رفكلا قبس اك وه يذلا هللا لإ هلإ الل يقيقحلا ىنعملا انل
 .ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفأو توغاطلاب

 ةيناملعلا يف هللا مكح ىرن نأ عيطتسن موهفملا اذه نم ًاقالطناو

 هلإ ال عم ىقانتي يلهاج يقوغاط ماظن :راضتخاب اهنأ حوضوو ةلوهسب

 :نيتمزالتم نيتيساسأ نيتيحان نم هللا الإ

 . هللا لزنأ ام ريغب كح اهنوك ةيحان نم آلوأ
 . هللا ةدابع يف ًاكرش اينوك ةيحان نم  ًايناث

 نم ءىشب اهوانتتس اننإف اهكاردإ رسيو ةقيقحلا هذه ءالج عمو

 .اهوح راثت دق ىتلا ةتفاهتملا تاهبشلل نيشقانم ليصفتلا

 .459 :بطق دمحم :ةينآرق تاسارد (1*)

 اي



 :هللا لزنأ ام ريغب مكحلا  ًالوأ
 مكحلا راصتخاب هنأ انفرع توغاطلا نع قباسلا مالكلا يف

 اهقيبطتب ةيناملعلا مكح حاضيإ ديرن انهو هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا وأ
 ىضتقمو مالسإلا نومضم يه يتلا »هلل ٍّإ مكحلا ن نإ» ةدعاق ىلع

 : هللا لإ هلإ ال» ةملك

 لا
 وه اذهف هللا لزنأ ام ريغب مكحلا  ةهادب .ينعت ةيناملعلا نإ ْ

 ماظن  ًاضيأ ةهيدبلاب  يهف مث نمو .نيدلا ريغ ىلع ةايحلا مايق ىنعم

 نآرقلا صنيرفاك وه لب مالسإلا ةرئاد يف هدقتعل ناكمال ىلهاج

 أ_نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو» ميركلا

 مكحي مل نم ريفكت يف ةدراولا تايآلا رثكأ نإ هابتنإلا ريثي ام نإو
 قايس يف تءاج امنإ اهلك نكت مل نإ  هنع ناميإلا ىفنو هللا لزنأ امب

 نيرهاظتملا وأ باتكلا لهأ نم ناميإلا نوعّدي نيذلا نع مالكلا
 نم ءيشب ناميإلا عّدي ْل نم نأ كلذ يف ةمكحلا تناك امبرو مالسإلاب
 سبل ال ةحضاو هللا ريغ ىلإ همكاحت ةيضقو .ةرورضلاب رفاك هللا بتك

 بتكلا دحأ ىلإ نوبستني نم ضعب بيصي دق مهولا نكلو اهيف
 لب اهيف هللا لزنأ امب نومكحي ال مهو نوئمؤم مهنأ نوبسحيف ةيوامسلا
 يف ةعباتتملا تايآلا كلذ حضوي .هنود نم وأ هعم هللا ريغ نوعيطي
 اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإإ# ىلاعت هلوق نم ةدئاملا ةروس
 0 امب رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا
 رتشت الو نوشخاو سانلا اوشخت الف ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم
 . ©نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ًاليلق ًانمث يقايأب

 موقل ايكح هللا نم نسحأ نمو نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ)» ىلاعت هلوق ىلإ

 .(680 :44) «نونقوي

 باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأال«نارمع لآ ةيآو»
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 مهو مهنم قيرف ىلوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ نوعدي

 1 .(17) #*نوضرعم
 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهبأ اي» ءاسنلا ةروس تايآو

 لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف مكنم رمألا يلوأو لوسرلا
 ىلإ رت ملأ اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ

 نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا
 نأ ناطيشلا ديريو هب !ورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي

 نونمؤي ال كبرو الف# هركذ لج لاق نأ ىلإ «اديعب ًالالض مهلضي

 تيضق امئ اجرح مهسفنأ يف اودحيال مث مهنيب رجش اهيف كومكحي ىتح

 عوضوم داكي يتلا ماعنألا ةروس امأ .(58 :89) «(َّيلست اوملسيو

 ىلاعت هلوق يف كلذ ظحلتف اهلك اهقرغتسي ةيمكاحلاو عيرشتلا
 ذحتأ هللا ريغأ» هلوق عم 114 «هاكح يغتبأ هللا ريغفأ»

 نيب ىّوسف 154 أبر يغبأ هللا ريغأ» هلوقو 1١4 -«أيلو

 ركذي مل امم اولكأت الو» نينمؤملل لاقو «ةيبوبرلاو ةيالولاو ةيمكاحلا

 مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطياشلا نإو قسفل هنإو هيلع هللا مسا
 )١5١(. #«نوكرشمل مكنإ مهوتمعطأ نإو مكولداجيل

 ابابرأ مهتابهرو مهرابحأ اوذختا» :ىللاعت لوقي ةبوتلا ةروس يفو

 هلإ ال ًادحاو الإ اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم

 :رونلا ةروس يف كلذكو .("1) «نوكرشي امع هناحبس وه الإ

 دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث انعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقيو#

 اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ

 اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امنإ# ىلاعت هلوق ىلإ «نوضرعم مهنم قيرف

 مه كئلوأو انعطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ

 نإ ملسو هيلع هللا لص «دمحم» ةروس فو 0١(. : 57 «نوحلفملا

 لوس ناطيشلا ىدملا مهل نيبتام دعب نم مهرابدأ ىلع إع اودترا نيذلا
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 يف مكعيطنس هللا لزنام اوهرك نيذلل اولاق مهنأب كلذ . مهل ىلمأو مهل
 35١5(. :؟8) «رمألا ضعب

 : ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 هلوسر ىلع هللا لزنأ امب مكحلا بوجو دقتعي ل نم نإ بير ال» ١

 يي ل ع

 ريغ نم ًالدع وه هاري امب سانلا نيب. مكحي نأ لحتسا نمف رفاك وهف
 لدعلاب مكحلاب رمأت يهو لإ ةمأ نم ام هنإف رفاك وهف هللا لزنأ امل عابتا

 ىلإ نيبستملا نم ريثك لب اهرباكأ هآرام اهنيد يف لدعلا نوكي دقو

 اوناكو ةيدابلا فيلاوسك هللا اهزني مل يتلا مهتاداعب نومكحي مالسإلا
 نود هب مكحلا يغبني يذلا وه اذه نأ نوريو .نيعاطملا ءارمألا

 نكلو اوملسأ سانلا نم ًاريثك نإف رفكلا وه اذهو ءةنسلاو باتكلا

 اوفرع اذإ ءالؤهف نوعاطملا اهب رمأي يتلا ةيراحلا تداعلاب دومكمي +

 اولحتسا لب كلذ اومزتلي ملف هللا لزنأ امب لإ مكحلا مهل زوجي ال مهن
 .9"2يرافك مهف هللا لزنأام 0

 كبرو الف# ىلاعت هلوق ريسفت دنع هللا همحر  ريثك نبا لاقو

 نمؤي ال هنأ ةسدقملا ةميركلا هسفنب ىلاعت مسقي) ةيآلا # . . .نونمؤي ال
 مكح ايف رومألا عيمج يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مُكُمَي ىتح دحأ
 مث لاق اذهلو ارهاظو انطاب هل دايقنإلا بجي يذلا قحلا وهف هب

 كومكح اذإ يأ «يلست اوملسيو تيضق امئ ًاجرح مهسفنأ يف اودجيال

 هب تمكح امم اجرح مهسفنأ يف نودجي الف «مهنطاوب يف كنوعيطي
 ريغ نم ًايلك اًيلست كلذل نوملسيف نطابلاو رهاظلا يف هل نوداقنيو
 . 2369ه ةعزانم الو ةعفادم الو ةعنامع

 نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ» ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر لاقو

 :«نونقوي موقل اًمكح هللا نم نسحأ نمو

 .141 :ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا .ديحوتلا ةعومجم )١4(
 اظعلا نإ ىلإ

 .8؟١0/1 :ميظعلا نارقلا ريسفت (1©)
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 لمتشملا مكحملا هللا مكح نع جرخ نم ىلع ىلاعت هللا ركنيو

 ءارآلا نم هاوسام ىلإ لدعو ءرش لك نع يهانلا ريش لك ىلع

 هللا ةعيرش نم دنتسم الب لاجرلا اهعضو ىتلا تاحالطصإلاو ءاوهألاو

 امم تالاهجلاو تالالضلا نم هب نومكحي ةيلهاجلا لهأ ناك اك

 ةيكلملا تاسايسلا نم راثتلا هب مكحي اكو مهئاوهأو مهئارآب اهوعضي

 ةرابع وهو «قسايلا» مهل عضو يذلا ناخزيكنج مهكلم نع ةذوخأملا

 ةيدوهيلا نم ىتش عئارش نم اهسبتقا دق ماكحأ نم عومجم باتك نع

 نم اهذخأ ماكحألا نم ريثك اهيفو اهريغو ةيمالسإلا ةلملاو ةينارصنلاو

 مكحلا ىلع هنومدقي ًاعبتم ًاعرش هينب يف تراصف هاأوهو هرظن درحجم

 مهنم كلذ لعف نمف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتكب

 هاوس مكحي الف هلوسرو هللا مكح ىلإ عجري ىتح هلاتق بجي رفاك وهف

 نوغتبي يأ (نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ) ىلاعت لاق ريثكالو ليلق يف
 موقل كح هللا نم نسحأ نمو) .نولدعي هللا مكح نعو نوديريو

 نمأو هعرش هللا نع لقع نمل همكح يف هللا نم لدعأ نمو يأ (نونقوي
 ةدلاولا نم هقلخل محرأو «نيمكاخلا مكحأ هللا نأ ملعو نقيأو هب

 يف لداعلا ءيش لك ىلع رداقلا ءيش لكب ملاعلا وه ىلاعت هنإف اهدلوب

 .«ءيش لك

 نسحلا نع هدنس متاح وبأ هاورام هللا همحر  ركذ مث

 0 ةيلهاجلا مكحف هللا اس رغب مكح نما :لاق يرصبلا

 أ) ؟لحنلا يف يدلو نيب لضفأ :لجر هلأس اذإ ناك هنإ «سوواط

 36 ةيساسح ىلع لدي امم «نوغبي ةيلهاجلا مكحفأو أرق ة (ةيطعلا يف

 هللأ عرش ريغ عابتا نم مهريفنتو عوضوملا هاجت ةفهرملا مهنع هللا يضر

 يراخبلا هأور يذلا ثيدحلا ركذب كلذ ىلع ريثك نبا بقعو
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 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سابع نبا نع
 (ةيلهاجلا ةنس مالسالا يف يغتبي نم لجو زع هللا ىلإ سانلا ضغبأ»
 مكح نم لك قحلت ةفص ةيلهاجلا نأ نايب كلذ نم هدارمو('"7ثيدحلا
 . مالسالا روهظب تهتنإ ةيخيرات ةرتف تسيلو هللا لزنأ ام ريغب

 : هللا همحر ميهاربإ نب دمحم خيشلا لوقيو

 هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا هناحبس هللا يمسي نأ عنتمملا نم 8

 رفك امإو لمع رفك امإ ًاقلطم رفاك وه لب ًارفاك نوكيالو ًارفاك
 نأ :امهدحا :عاونأ وهود :داقتعالا رفك ليصفت يف لاق مث .(«داقتعا

 الآ : يناثلا . . .هلوسرو هللا مكح ةيقحأ هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا دحجي
 دقتعا نكل ًاقح هلوسرو هللا مكح نوك هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا دحجي

 وأ ًاقلطم امإ عزانتلا دنع مهنيب مكحلا نم سانلا هجاتحي امل لمشأو
 نامزلا يف روطتلا نع تأشن يقل ثداوحلا نم دجتسا ام ىلإ ةبسنلاب
 نيقولخملا ماكحأ هليضفتل رفك هن أ بيرال ًاضيأ اذهو لاوحألا ريغتو

 . ديجملا

 نكلو هلوسرو هللا مكح نم نسحأ هنوك دقتعي الأ :ثلاثلا

 لقانلا رفكلا ًارفاك هنوك يف هلبق نيذللا نيعونلاك اذهف هلثم هنأ دقتعا
 (. . ,ةلملا نع

 الئام هللا لزنأام ريغب مكاحلا مكح ن نوك دقتعي ال نأ : عبارلا»

 دقتعا نكل هنم نسحأ هنوك دقتعي نأ نع اضف هلوسوو هللا مكحل

 . .هلبق يذلاك اذهف هلوسرو هللا مكح فلاخي امب مكحلا زاوج

 .517/1 :ميظعلا نآرقلا ريسفت (15)
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 عرشلل ةدناعم اهرهظأو اهلمشأو اهمظعأ وهو : سماخلا

 ةيعرشلا مكاحملاب ةاهاضمو هلوسرلو هلل ةقاشمو هماكحأل ةرباكمو

 عجارمو امازلإو اًمكحو اعيرفتو اليصأتو اداصرإو ًادادمإو ًادادعإ

 اهلك اهعجرم تادمتسم عجارم ةيعرشلا مكاحملل نأ كف تادنتسمو

 عجارم مكاحملا هذهلف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ
 مكاحملا هذهف .. .ةريثك نيناوقو ىتش عئارش نم قفلملا نوناقلا يه

 سانلاو باوبألا ةحوتفم ةلمكم ةأيهم مالسالا راصمأ نم ريثك يف نآلا

 باتكلا مكح فلاخي امب مهنيب اهماكح مكحي بارسأ رثإ بارسأ اهيلإ

 ًادمحم نأب ةداهشلل ةضقانم يأو رفكلا اذه قوف رفك يأف . . .ةنسلاو

 ,9(2(. . .ةضقانملا هذه دعب هللا لوسر

 1  ا1اع 1 هيل
 نإ لب ريثك نآرقلا يف اهاثمأو  تايآلا نم دشحلا اذه نإ

 يف ءاملعلا هركذام ركذ عم  يسيئرلا نآرقلا عوضوم وهل اهعوضوم
 ريغ ىغتبا نمع ناميالا يفن ىلع ةعطاق ةلالد لديل لاوقألا نم اهمهف

 كرشلاو رفكلاب هيلع مكحلاو ةايحلا اياضق نم ةيضق ةيأ يف كح هللا

 هللاب ناميالا يعدم قح يف اهدورو نأو ءاوس اهلك ةيلهاجلاو قافنلاو

 .ءالجو ةحارصو ةوق ىنعملا ديزي امل هبتكو

 باطخ #«نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو ىلاعت هلوق نإ لب
 ام لكألا يه ةيعرف ةيضق ينو هعابتأو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل
 .هيلع هللا مسإ ركذي مل

 ؟ددرتلا وأ كشلل لاجم اذه دعب ىقبي لهف

 قئاقحل لهذملا بايغلا نكلو كلذ نم ءيشل لاح ال هنأ قحلا

 روصع هتجتنأ يذلا فيثكلا شبغلاو بولقلاو لوقعلا نم مالسالا
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 نوريثي سانلا نم ًاريثك نالعجي ناذللا امه كاذو اذه فارحنالا
 .ملؤملا عقاولا اذه الول رظن ىندأ قحتستل نكت مل ةتفاهتم تاهبش

 وأ رفكلا ظفل قالطإ سانلا ضعب باعصتسا تاهبشلا هذه نم
 دارقألاو عاضوألاو ةمظنألا نم هيلع ىلاعت هللا (مهقلطأ نم ىلع ةيلهاجلا
 دوجو ركذت ال  ةيطارقوميدلا ةيناملعلا ايسال ةمظنألا هذه نأ ةعيرذب

 ةيناملعلا ةمظنألا دارفأ ضعبو دبعتلا رئاعش ةماقإ يف عنامتاالو هللا

 ةقدصو جحو مايصو ةالص نم رئاعشلا نوميقيو ةداهشلاب نوظفلتي

 فيكف .خلإ ...ةينيدلا تاسسؤملاو (!) نيدلا لاجر نومرتحيو
 ؟نويلهاج اهب نينمؤملا نأو يلهاج ماظن ةيناملعلا نأب لوقلا غيستسن

 نوفرعي ال ةهبشلا هذه نوكولي نيذلا نأ ًادج حضاولا نمو

 نظلا نسح ضرف ىلع اذهو «مالسالا» لولدم الو هللا الإ هلإ ال ىنعم
 هذهب نوللعتي نيذلا نيفقثملا نم ريثك :قح يف زوجي الام وهو مهب
 .للعلا

 ميركلا نآرقلا نإو ريرملا اهعارصو ةيمالسالا ةوعدلا خيرات نإ
 ةهبشلا هذه ىلع قيرطلا عطقتل  ةئسلا هلثمو هرخآ ىلإ هلوأ نم هلك
 .اهيلئاقو

 ةقشملاو تنعلا هباحصأو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لمحت له
 ميركلا نآرقلا كر لهو ةيلاوتم ةنس نيرشعو ثالث داهجلاو برحلاو
 نويلهاجلا لوقي نأ لجأ نم نينسلا هذه لاوط ًايهانو ًارمآو ًاهجوم
 ةاعد نمي ىتلا رئاعشلا اوميقيو هللا الإ هلإ إل ...طقف ناسللاب

 1 . .؟اهب نوحمسي مهنأ هللا ىلع ةيناملعلا

 كتهلا دبعنو ةنس انتا دبعأ :دمحم اي شيرق لوق نيب قرفلا امو

 عيطنو دجسملا يف هللا دبعن  ًالاح وأ ًاظفل  نييناملعلا لوق نيبو ةنس
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 ةمسق نأ ريغ رخآ ءيش وهأ ؟ةعماجلا وأ ناملربلا وأ رجتملا يف هريغ

 #«ةفاك ملسلا يف اولخدا اونمأ نيذلا اهيأاي» لوقي ىلاعت هللا نإ

 نوكت ال ىتح مهولتاقو» لوقيو .©مالسالا وه ملسلاو 5١8( :؟)

 .("9 :8) #«هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف

 نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإإ» لوقيو
 اوذختي نأ نوديريو ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوقيو هلسرو هللا

 نإ لوقيو ١6١(  :4) «ًاقح نورفاكلا مه ككئلوأ اليبس كلذ نيب
 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هايإ الإ اودبعت الأ رمأ هلل الإ مكحلا

 .«نوملعي ال سانلا

 هدحو وه سيل ةداهشلاب ظفلتلا نأ انحضوأ نأ قبس دقو

 :لوقنف ًاحاضيإ كلذ ديزنو اهنم دوصقملا
 باتكلا صوصن عبتتو ءارقتسا دعب  اوعضو دق ءاملعلا نإ

 ضفقاون امل اوعضوو اطورش مالسإللو هللا الإ هلإ الأ ةداهشل  ةنسلاو

 نوظفلتي نم نيب مكف كلذ ىلع ليلد ربكأ دهاشملا عقاولاو ,لصألا

 ق كشال نيكرشمو نيدترمو نيدحلم نم نيملسملا دالب ف ةداهشلاب

 ءالؤه ناكل ضقاون الو هل طورشال ةداهشلاب قطنلا نأ ولف مهرمأ

 ضقانلا وه يذلا كرشلا ريغ  ةرشعلا مالسالا ضقاون نمو

 :ناضقان  يتأيس امك هنم عون ةيناملعلا نأ كش ال يذلاو ربكألا

 نم لمكأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يده ريغ نأ دقتعا نم» ١

 .757/9 :يربطلا ريسفت رظنا (18)
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 مكح نولضفي نيذلاك همكح نم نسحأ هريغ مكح نأ وأ هيده

 .(رفاك وهف همكح ىلع تيغاوطلا

 اك دمحم ةعيرش نع جورخلا هعسي سانلا ضعب نأ دقتعا نم» ل ؟

 وهف مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش نع جورخلا رضخلا عسو
 , (19رفاك

 نم تابثالا مالكب دهشتسن نأ ةهبش لك رباد عطقي ام لعلو

 ةهجو نم ةيضقلا ىلإ اورظن نيذلا انرصعل نيقباسلا نيملسملا ءاملع
 :ةصلاخ ةيهقف

 لاتق مكح نع ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لئس
 نيتداهشلاب اوملكت دقو ةرم دعب ةرم ماشلا ىلإ نومدقي نيذلا» راتتلا

 لوأ يف هيلع اوناك يذلا رفكلا ىلع اوقبي ملو مالسالا ىلإ اوبستناو

 وه راتتلا نوناق نأ ركذتن نأ انيلع ىوتفلا أرقن نأ لبقو «رمألا

 اهيف. هيلإ مالسالا خيش ريشيسو ًاقباس ريثك نبا ركذ يذلا «قسايلا»

 :اهنم ةميق ةليوط ىوتفب هللا همحر باجأف
 ةرهاظلا مالسالا عئارش نم ةعيرش نع تجرخ ةفئاط لكو»

 تملكت نإو نيملسملا ةمئأ قافتاب اهلاتق بجي هنإف ةرتاوتملا

 .(. . .نيتداهشلاب

 وأ رسيملا وأ انزلا وأ شحاوفلا ميرحت نع اوعنتما نإ كلذكو»

 مكحلا نع اوعنتما نإ كلذكو ةعيرشلا تامرحم نم كلذ ريغ وأ رمخلا

 ةنسلاو باتكلا مكحب اهوحنو عاضبالاو ضارعألاو لاومألاو ءامدلا يف

 داهجو ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا نع اوعنتما نإ كلذكو

 نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال. ىتح مهولتاقو» ىلاعت هللا لاق . . .رافكلا

 ىتح لاتقلا بجو هللا ريغل هضعبو هلل نيدلا ضعب ناك اذإف» هلل هلك

 . "مال :ديحوتلا ةعومجم 19(4)
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 يقب ام أورذو هللا اوقتا اونمأ نيذلا اهبأ اي#» ىلاعت لاقو هلل هلك نوكي

 «هلوسرو هللا نم برحب اونذأف اولعفت مل نإف نينمؤم متنك نإ ابرلا نم
 اوماصو اولصو اوملسأ دق اوناكو فئاطلا لهأ يف تلزن ةيآلا هذهو

 وهو نآرقلا يف تامرحملا رخآ ابرلاو . . .ابرلاب نولماعتي اوناك نكل

 هلوسرو هلل ًابراحم هنع هتني مل نم ناك اذإف نيلماعتملا يضارتب دجوي لام

 مظعأو ًايرحت قبسأ يه يتلا تامرحملا نم هريغ نع هتني مل نب فيكف

 . (ايرحت

 هللا ىلص يبنلا نع ةرتاوتملا ثيداحألاب هللا همحر دهشتسا مث

 اك نيدلا نم قورملاب مهل هفصوو جراوخلا لاتقب رمألا يف ملسو هيلع
 مهتالص عم هتالص مكدحأ رقحي» مهنع هلوق عم ةيمرلا نم مهسلا قرمي

 ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإب دهشتساو «مهتءارق عم هتءارقو

 اوعنتمي لو ةعيرشلاب نورقيو ةالصلا نوميقي مهنأ عم ةاكزلا ىعن ام لاتق

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب صاخ اهعفد نأب ًالّوأت الإ ةاكزلا عفد نع
 فيك لب لوأتملا ريغب فيكف «ةقدص مهلاومأ نم ذخ# ةيآلا رهاظ

 بجوي امم نأ هللا همحر  ركذو ؟اهلصأ نم ةعيرشلا ىلع جرخ نمي

 ءايبنألا كلس يف هيلع اوناك امنع سانلا دري» هنأ هلاتقو راتتلا كلم ريفكت

 هتعيرشو ةيلهاجلا هتنس نم هعدتبا ايف اولخدي نأ ىلإ نيلسرملاو
 ىلع رافكلا كئلوأ نيد نومظعيو مالسالا نيد نوعدي مهف ةيرفكلا

 هلوسرو هللا ةعاط نم ريثكب مظعأ مهنولاويو مهنوعيطيو نيملسملا نيد

 ةيلهاجلا مكحب مهرباكأ نيب رجش اميف مكحلاو .نينمؤملا ةالاومو
 لاق مث  قسايلا ىلإ نومكاحتي مهنأ ينعي  (هلوسرو هللا مكحب ال

 نم نإ نيملسملا عيمج قافتابو نيملسملا نيد نم رارطضالاب مولعمو»
 هللا ىلص دمحم ةعيرش ريغ ةعيرش عابتا وأ مالسالا نيد ريغ عابتا غوس

 *« ضعبب رفكو باتكلا ضعبب نمآ نم رفكك وهو رفاك وهف ملسو هيلع
 : ىلاعت لاق امك

 و



 هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإ#»

 نيب اوذختي نأ نوديريو ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوقيو هلسرو
 . «ًانيهم ًاباذع نيرفاكلل اندتعأو أقح نورفاكلا مه كئلوأ اليبس كلذ

 نيدلا لصأب رفكلا نم مظعأ نيدلا لصأ نع ةدرلا تناك اذإو»
 . .«هعئارش نع يلصألا جراخلا جورخ نم مظعأ هعئارش نع ةدرلاف

 ًالاح أوسأ ناك هعئارش ضعب نع دترا اذإ يلصألا ملسملا نإف»
 نمم مهلاثمأو ةاكزلا يعنام لثم عئارشلا كلت يف دعب لخديمل نمم

 , "'9(قيدصلا مهلتاق

 ةلأسملا هذه ىلع دهشتساف باهولا دبع نب دمحم خيشلا امأ
 :للئاق نييمطافلاب اطخ نيفورعملا نييديبعلا ريفكت ىلع ءاملعلا عامجإب

 يف رصمو برغملا اوكلم نيذلا حادقلا ديبعونب ًاضيأ لاقيو»
 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ نودهشي مهلك سابعلا ينب نمز
 ةفلاخم اورهظأ الف ةعامجلاو ةعمجلا نولصيو مالسالا نوعديو

 نأو مهلاتقو مهرفك ىلع ءاملعلا عمجأ هيف نحن ام نود ءايشأ يف ةعيرشلا

 نم مييديأب ام اوذقنتسا ىتح نوملسملا مهازغو برح دالب مهدالب

 , "2(نيملسملا نادلب

 الإ هلإال طورش نسح نب نمحرلا دبع خيشلا هديفح قبط دقو

 9-5 يف لاقف 'مانصألاو تيغاوطلاو روبقلا دابع» مهامسأ نم ىلع هللا

 بحك مهنوبحي ًادادنأ هللأ نود نم لختي نم سانلا نمو# : ىلاعت هلوق

 : # هللا

 نولوقيو ىلاعت هللأ نوبحي اوناك نإو هللا عم مهوبحأ مهن هإف)

  270١:ىريبكلا ىواتفلا 580/5 ”78#

 ) )1١:ديحوتلا ةعومجم ١7 :ىربكلا ىواتفلا يف هلثمو 71/4 .
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 هريغ ةبحمب ةبحملا يف هللاب اوكرشأ دقف نوموصيو نولصيو هللا الإ هلإ ال

 هنولوقي لوق لك لطبي هللا بحك مهوبحي دادنألا مهذاختاف هريغ ةدابعو

 هلم حصيالو لمع هنم لبقتيال كرشملا نأل هنولمعي لمع لكو

 هذه هب تديق ديق لك اوكرت دقف «هللا الإ هلإ ال» اولاق نإو ءالؤهو

 :نم ةميظعلا ةملكلا

 لعج اهانعمب هلهج نمو اهانعممب لهاج كرشملا نأل اهلولدمب ملعلا ١

 تلد امب ملعلل يناملا لهجلا وه اذهو اهريغو ةبحملا يف ًاكيرش هلل

 .صالخالا نم هيلع

 تبثي لو كرشلا نم هتفنام فني مل هنأل اهوق يف ًاقداص نكيملو  ؟

 .صالخالا نم هتتبثأ ام

 وأ هركنأل هيلع تلدامو اهانعم فرع ول هنأل ًاضيأ نيقيلا كرتو

 .قحلا وهو هلبقي ملو هيف كش

 نم :ثيدح ينعي) ثيدحلا يف اك هللا نود نم دبعي امب رفكي ملو 4

 هذاحتاب هللا نود نم دبعي امب نما لب (ملسم هاور .همدو

 ,259.. . هللا نود نم هايإ هتدابعو هل هتبحمو دنلا

 ظفلتلا ةهبش  ةهبشلا كلت نأ حضتي قبسام ىلع ًءانبو
 بناجب رابتعا الو اه نزو ال  رئاعشلا ضعب ةماقإو ةداهشلاب

 . هللا الإ هلإ ال ىنعم يف ةرينلا قئاقحلاو ةعطاقلا نيهاربلا

 ةدرلا نأ مالسالا خيش لوق دنع ًاليلق فقن نأ انب ريدجو
 :لوقنل امع يلصألا جراخلا جورخ نم مظعأ نيدلا عئارش نع

 دايقنالاو ةبحملا يهف ةداهشلا طورش ةيقب اما فاضم ميقرتلاو 487-65 :ديجملا حتف (11)

 . لوبقلاو



 يف قبس اهك يبيلصلا يدوهيلا ططخملا هكردأ ام وه اذه نإ

 لصأ نع نيملسملا جارخإ نم ططخملا سئي دقف رميوز ةيصو

 ريكفتلا دعب ا ةيداملاو ةيداحلإلا بهاذملا ىلإ مهنيد

 ةمظنأ عانطصا ىلإ أجل :رطخأو ثبخأ وهام ىلإ ريبدتلاو
 مالسالا يعدت يه هسفن تقولا يفو هللا لزنأام ريغب مكحت
 اهعالو اوئمضو ريهامجلا ساسحإ اولتقف ةديقعلا مارتحا رهظتو

 نم نمأم يف هللا ةعيرش نومدهي اوقلطنا مث اهريمض اوردخو
 حيرصتل ىلع ةمظنألا هذه بابرأ 7 كلذلو اهتضافتنا

 مهأب س نيرختفم نوحرصي نيب نوينيد ال وأ نودحلم مهغأب

 .الثم «نويطارقوميد»

 ريغ ةدحاو نوكتس اًمح ةياهنلاو ةدحاو قيرطلا نأ عم اذه

 , 9 دعب لمتكت ةروصلا نأ

 نك دي

 ةرثكل (ةيديلقت» تحبصأ ىرخأ ةلع وأ ةهبش كانهو

 تباثلاو ةروطتم ةايحلاو ةتباث ةعيرشلا نأ يهو تاواغببلا اهددرام

 رخآ ردصم داجيإ نم دب ال ناك مث نمو روطتملا تابلطتمب يفيال
 عم ةيناسنالا براجتلاو يرصعلا ملعلا ىلع دمتعي عيرشتلل

 لاح وه اذهو دارفألل يحورلا هيجوتلا ةرئادب نيدلل ظافتحالا

 !ةيناملعلا

 مالسالا ءادعأ تقلط تقلطأ ام لوأ اهقلطأ يتلا ةهبشلا هذهو

 ىقح هردقو هتفرعم قح هللا فرع ناسنإ اهحرطيال  نودقاحلا

 ًاريبك ًاولع كلذ نع ىلاعت هماهتا  ةهادب ينعت اهنإف ءهردق
 لبق وه اهلئاق لايح هذاختا بجاولا فقوملاو .روصقلاو لهجلاب

 . ىلاعت هللا ردقب هفيرعتو ناميالا ىلإ هتوعد ءيش لك

 .اهدعب اف ١7١/7 :«نآرقلا لالظ ين» رظنا (؟*)

 و



 ناسنإ نم اهدورو ضرتفنو اذه نع رظنلا عطقنس اننكل

 قحتست ال ةهبشلا هذه نإ :لوقن لئنيحو هنيد نم تبثتلا ديري

 :امهثو اهيفرط توبثب انملس اذإ الإ ارظن عضوم نوكت نأ

 ةدودحم ةنورملا لبقت ال ةدماج ماكحأ اهنأ ىنعمب ةتباث ةعيرشلا نإ ١

 . عسوتلا لبقت ال

 . قالطالا ىلع ت باث اهيف ءيش ال اهنأ ىنعمب ةروطتم ةيرشبلا ةايحلا نإ ٠

 ةهبشلا هذه ردصم نأو ًامامت ءىطاخ نيضارتفالا الك نأ عقاولاو
 قلطملا تابثلاب ناميالإ نم تلقتناف ابوروأ تباصأ يتلا ةثوللا يه امنإ

 ثيدحلا قبسام وهو  ًاروطت ريغت لك تبسح ىتح قلطملا روطتلا ىلإ
 .يناثلا بابلا يف هنع

 روطتلاب نمؤياالو قلطملا تابثلا رقيال يمالسالا روصتلا نإ
 تباث راطإ لخاد ةكرحلا» وه ةايحلا ريس نوناق رابتعاب درفني لب قلطملا

 . هللا دنع نم هنأ الول نوكتل تناك ام ةزيم يهو ('*2(تباث روحم لوح

 ةيرشبلا ةايحلا يفرط الكل ةمكاح ةعيرشلا تءاجكلذل ٌةجيتنو
 .امهنم ءيش هنع ذشيال ماع راطإ يف ريغتملاو تباثلا

 مامت اهروطتو ةايحلا ريغت ةقيقح نوعي ةمألا فلس ناك دقلو

 . يعولا

 سانلل دجي » ةروهشملا زيزعلا دبع نب رمع ةلوق نم كلذ نيبتن

 .(روجف نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقألا نم

 ريثك نع  رصم ىلإ لقتنا نيح  يعفاشلا لودع نم ابغيبتنو

 .م6 : يمالس إلا روصتلا صئاصخ باتك نم :تابثلا» لصف رظنا (؟4)
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 ميدق :نابهذم هل حبصأ ىتح قارعلاب اهطبنتسا يتلا ةيهقفلا هئارآ نم

 1 .ديدجو

 ريغتب ىوتفلا ريغت ىلع صنت يتلا ةيلوصألا ةدعاقلا نم اهنيبتنو
 .لاوحألاو فورظلا

 مويلا#ىربكلا ةقيمعلا ةقيقحلل مزاجلا مهكاردإ عم اذه اوكردأ
 «ًانيدمالسالا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمقتأو مكنيد مكل تلمكأ
 عمو .قباسلا لصفلا نم ميقلا نبا مالك يف قبس امك (* : ©)
 يذلا وهو نكح ىغتبا هللا ريغفأ# ىلاعت هلوق لولدمب قلطملا مهناميإ

 بناجب ةقيقحلا هذه مهفو ١١5(« :5) «ٌالصفم باتكلا مكيلإ لزنأ

 «نودبعيل الإ سنالاو سنجلا تقلخ امو ىربكلا دوجولا ةدعاق مهف
 يتلاو ةيرشبلا ةايحلل ةلماشلا ةرئادلاو ةعيرشلل ماعلا راطالا مسري'

 : ماسقأ ةثالث ىلع ديزت ال

 يأ يف دجو ّفأ هتاذ ناسنالا ةقيقحب ةقلعتم ةتباث بناوج ١
 هذهو :قالطالا ىلع لدبتت الو ريغتت ال يتلا ةقيقحلا كلت ناكمو نامز
 ىلاعت هللا اهلصف ءاهتابثك ةتباث ةيليصفت 7 ماكحأب امل ةعيرشلا تءاج
 ماكحأكو جحو مايصو ةالص نم ةضحملا ةيدبعتلا رئاعشلاك ٌاليصفت

 ةدعو قالطو ةماوقو حاكن نم ةرسألا ماكحأكو ةفلتخملا ةراهطلا
 .خلإ . .ةنايخو ةقرسو رمخو انز نم ةتباثلا ةيسيئرلا تامرحملاكو

 ولو رشبلا اهكلمي ال يتلا ةينابرلا ةيادهاو ةمكحلا ىضتقمب تلصف هذهف
 .اوهاتو اولضل مهيلإ اهنم ءيش لكو

 ةريغتم روصلا ةددجتم اهنكل فدهلاو رهؤجلا ةتباث بناوج س ؟
 جبملاو هتقيرطو مكحلا عون لثم :ةينوكلا هللا ةنس بسح بيلاسألا
 .اههبشأ امو . . .ةيميلعتلا ةطخلاو ةمألل يداصتقالا
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 نأ حصي ال ةماع طباوضو دعاوق ةعيرشلا اهل تعضو هذهو

 .اهنع جرخت
 نأو هللا لزنأ اب نوكي نأ :اهنم لوصأ ىلع موقي الثم مكحلاف

 سانلا ةسايسو دسافملا ءردو حلاصملا بلج ةاعارمو ًايروش نوكي
 . .ةيعرلل ةنينأمطلاو نمألا نم نكمم دح ىصقأ ريفوتو لدعلاب

 لثم ةمألا داهتجا ىلإ  نايسن ريغ نم ةمحر  تاليصفتلا تكرتو
 تايالولا ميظنت ةيفيكو ىروشلا ديدحتو لزعلاو ةعيابملا طورشو ةيفيك

 .خلإ .. : .ةدسفملا وأ ةحلصملا ديدحتو ءاضقلاو

 رشبلاو هلل ةلك لاملا نأ :اهنم لوصأ لع موقي داصتقالاو

 لكأ مير «درف لكل تايرورضلا نيمأت ا هيف نوفلختسم

 لإ ءوكملاو اب كف اع أ لاب امل[ 1| يأ

 ىلع ثحلا .ءايغألا نيب لو نوكي نأ نع يبل « عشملاو راكتحالا

 . خلإ ...ةرورضلا تضتقا اذإ هيوجوو قافنالا

 هذه قيقحت نامضو «ةيداصتقالا ططنخلا عضو بولسأ امأ

 ةلوكوم يهف كلذ هبشأ امو ةراجتلا وأ جاتنإلا ىلع اهترطيس وأ ةلودلا

 .لوصألا كلت دودح يف ةمألا داهتجا ىلإ ًاضيأ

 .ةلئامملا ةايحلا تالاجم ةيقب اذكهو
 انه بجاولا و ( حابملا  داهتجالا نأ ىلإ هيبنتلا عم اذه

 طورش هيف ًايعرش صن ال هيف ًاعبط هنوك قوف هيف رفوتت نأ بجي

 :اهنم
 نأ لوؤسم وأ فظوم يأ قح نم سيلف دهتجملا ةيلهأ (!)

 .هأوه بسح دهتجي

 .ىرخأ ةيعرش ةدعاق وأ ًاصن مداصي الأ (ب)
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 ىتلا ةيرشبلا ةطشنألا اهب ىنعنو :ةضحملا ةيويندلا رومألا
 ىلاعت هللا ةمكح تضتقا ىتلاو لالضلاو ىدملاب اهتاذ يف اهل ةقالعال
 هفالختسا ىنعم هسفنب ققحي يك هتربخو ناسنالا يعس ىلع دمتعت نأ
 رارسأ فاشتكال ضرألا يف برضلاك كلذو اهيف هرامعتساو ضرألا يف

 ةيرشبلا ةايحلا ةيقرتل اهمادختساو «ةدالا صاوخ» ىمسيام وأ نوكلا

 ةبرجتلل عضخت يتلا ةيقيبطتلا لئاسملاو لامعألا رئاسكو اهباعص ليلذتو

 نيناوقلا» ةامسملا نوكلا سيماون نع بيقتتلاب اهتفرعم اهنكميو ةيرشبلا
 ةايحلا رهاظم لكو ةرامعلاو ةعانصلاو ةعارزلا نوؤش لثم «ةيعيبطلا
 , 2" 2ةيداملا

 يف اهعوقوب اهنأ الإ يرشبلا دهجلا ىلإ اهلماكب ةلوكوم هذهو
 نم «ةدايعلا» دوجولا نم ةيساسألا ةياغلل عضخت ةيرشبلا ةايحلا ةرئاد

 هدحو هلل اهلك نوكت نأ ىغبني ىتلا ةيناسنالا ةكرحلا نم ءزج اهنأ ةهج
 دحأ وه يذلا «حابلا» تحت ةجردنم ةماع ةفصب يهف هل كيرشال
 «بدنلا ؛بوجولا» ىرخألا ماكحألا نكلو ةسمخلا ةيدبعتلا ماكحألا

 هتيفيك وأ مادختسالا ضرغل امإ اهيلع يرست دق «ةيهاركلا ءةمرحلا

 نكل صللا همدختسي امك يطرشلا همدختسي حالس يهف ةلمجلابو
 .ىلاعت هللا دودح سراحلا يطرشلا هرابتعاب اهمدختسي نمؤملا

 جرخي وأ ماسقألا هذه دعب يقبي ءيش ةيرشبلا ةايح لا يف سيل هنأ امبو

 هلل اهلك ةايحلا مالسإ لوح ةهبش ةيأ رربيام كلانه دعي ملف اهنع
 .هعرشو همكح ىلع ةميقتسم هدحو هل ةصلاخ

 يف مالسإلا جاهنمو ١6 214 :ةيناملعلا تفابتو ريخألا لصفلا :لوسرلا نم تاسبق رظنا (؟6ز
 0و ثا : مكحلا
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 هللا ةدابع ىف كرشلا  ًايناث

 هيلإ هلك رمألا درب ىلاعتو هناحبس قلاخلا دحوي نيدلا اذه نأ اك

 ءاكرشلا هبذاجتت ال ىلاعت هلل ًاصلاخ ًادبع هلعجب قولخملا دحوي هنإف

 .لبسلا هقزمت الو

 دحاو ىلاعت قلاخلاف :نوكلا يف ىربكلا ةقيقحلا ىه ةدحولا نإ

 .دحاو هدوجو ةياغو هرهوج يف ناسنالاو دحاو هسيماونو هلئلس نوكلاو

 ملسأ هلو ةدابعلاب ًادحاو ًاهاجتإ هللا ىلإ هجتي هلماكب نوكلاو
 يغبني كلذكو م :* #ًاهركو ًاعوط ضرألاو تاومسلا يف نم

 قزمتلاو مداصتلاف الإو ءهجتي نأ «ناسنالا» يرايتخالا قولخملل

 .عايضلاو

 ةمخضلا رلجنبشاو هتوغ ةيرظن ديهتياو ثرون درفلأ رصتخا دقل

 لاعتفإ يأ ©"(ةعيبطلا ةئزجت» ةدحاو ةملك يف برغلا رايبنإ نع

 ريغ وهامو يعيبط وهامو , يقطنم وهامو يرطف وهام نيب مداصتلا
 ةاسأم ةيدوجولا ترصتخاو . . يدام وهامو يحور وهام « يعيبط

 يعيبطلا نيب ملاعلاو انألا نيب «قزمتلا» ًاضيأ ةدحاو ةملك يف ناسنالا

 يه قبس |[ميف عسوتب اهانضرع يتلا تاسبالملاو فورظلاو
 ةلقتسم رئاود ىلإ برغلا يف ناسنالاو سانلا ةايح ميسقت نع ةلوؤسملا

 . موتحملا رايبخالا رود ءاج مث نمو ىرخألاب اهادحال ةقالعال

 روصتلا مالسالاب مهحنم نيح هدابعب ىلاعت هللا ةمحر ىلجتت انه

 اهقاوشأ لكبو اهبناوج لكب ةيناسنالا ةنونيكلا بطاخي» يذلا حيحصلا

 .اهعم لماعتت ةدحاو ةهج ىلإ اهدري ءاهتاهاجتا لكبو اهتاجاح لكبو

 . ١9١ :نسلو نلوك .ةراضحلا طوقس رظنا (؟5)
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 ةهج .ءيش لكب اهيلإ هجوتتو ءيش لك اهدنع بلطت ةدحاو ةهج
 ةدحاو ةهج ءاهاضر يغبتو اهبضغ ىيقتتو اهاشختو اهوجرت ةدحاو

 لك ةربدمو ءيش لك ةكلامو ءيش لك ةقلاخ اهنأل ءيش لك اهل كلمت
 هنم ىقلتت دحاو ردصم ىلإ ةيناسنالا ةنونيكلا دري كلذك ..ءيش

 هدنع دجنو ءاهنيناوقو اهعئارشو اهنيزاومو اهميقو اهميهافمو اهتاروصت

 ناسنالاو ةايحلاو نوكلا هجاوت يهو اهيف شيجي لاؤس لك ىلع ةباجإ
 . ماهفتسالا تامالع نم هريثي ام لكب

 ًاروصتو ًاكولسو ًاروعش عمجتت «ةنونيكلا هذه عمجتت ذئدنع»
 نأشو يقلتلاو دادمتسالا نأشو جيهنملاو ةديقعلا نأش يف ةباجتسإو

 ايندلا نأشو قزرلاو ةحصلا نأشو ةكرحلاو يعسلا نأشو توملاو ةايحلا

 كلست الو قافآلاو لبسلا ىتش ىلإ هجتتالو ًاقزم قرفتت الف ةرخآلاو

 .2""قافتا ريغ ىلع قرطلا ىتش

 نيب قيرفتلاب لصح يذلا فارحنالا ىدم كلذك لجتي انهو
 «تالماعملاو تادابعلا نيبو ةرخآلاو ايندلا نيبو ةعيرشلاو ةديقعلا

 ةدابعلا موهفمو نيدلا موهفم راسحنإ ىلإ ىدأ يذلا فارحنالا كلذ

 .دودحلا ىصقأ ىلإ

 نيد قرفي ًاموسرم أدبمو ةيعاو ةركف حبصي نيح فارحنالا اذه
 لاق امك وأ هترخخآ نع هايند لصفيو هتدابع يأ ناسنالا ةكرح قزميو هللا
 فارحنالا اذه نوكي ذئنيح «هريصم نع ناسنالا لصفي» دسأ دمحم

 . ةيناملعلا يف نأشلا وه اذهو هاضري الو هللا هلبقي ال هللا ةدابع يف ًاكرش

 مكح نع هانفلسأ ام انبسحف ةعيرشلاو ةديقعلا نيب قيرفتلا امأ
 ناميالا نأ يفكيو لئالدلاو تايآلا نم هللا ةعيرشب مزتلي مل نم
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 ايندلا نيب قيرفتلا امأو مازتلالا كلذ هضفر درجمب ىفتني ةديقعلاب

 فارحنالا نع ثيدحلا دنع هل انضرع دقف ريصملاو ةكرحلا نيب ةرخآلاو

 :ليصفتلا نم ًائيش انه هديزن نأ سأب الو ةيمالسالا ةايحلا يف

 ةليسو اهنوك ريغ ةيتاذ ةميق امل يمالسالا روصتلا يف ايندلا نإ

 هؤامسأو ىلاعت هللا تافص هيف ىلجتت يذلا ناكملا اهنأ كلذ ؛ةرمتآلل

 يذلا ناكملا اهنأ امك «ةدارإو ةردقو ةرفغمو ةبوقعو بضغو ةمحر نم

 بتكلا لازنإ تقحتسا مث نمو ىلاعت هلل ةيرايتخالا ةدابعلا هيف عقت

 .لسرلا لاسرإو

 لق» شل نوكت نأ ًاضورفم اهيف ناسنالا ةكرح لك تناك انه نم

 يلا تاكرحلا ىتح «نيملاعلا بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ

 :ةديعب انناهذأ يف ةدابعلاب اهتاقالع ودبت

 اك نمؤملل ةبسنلاب اهرجأ اهل ةدابع يه ًالثم ةيصخشلا ةعتملاف

 .ثيدحلا «ةقدص مكدحأ عضب يفود ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 هبيدأتو سوقب هيمر الإ لطاب ملسملا لجرلا هب وهلي ام لك» لاقو

 ,"9(قحلا نم نبنإف هلهأ هتبعالمو هسرف

 ًاضيأ ةدابع ةملسملا ةمألا وأ درفلا اهب موقي يتلا ةعانصلاو

 «نوركاش متنأ لهف مكسأب نم مكتصحتل مكل سوبل ةعنص ءانملعو»
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 ملعلا مادختسا ةميق ينارقلا قايسلا زربي نينرقلا يذ ةصق يفو

 . ملسملا ريبخلا دي ىلع ةيرشبلا ةحلصم يف يعانصلا

 !«ةحابسلا ملعتو» يتاسنلا دازو حيحص وهو 174/4 : يذمرتلا ننس (؟)

 و”.



 هعناص :ةنجلا ةثالث دحاولا مهسلاب لخديل هللا نأ» ثيدحلا يفو

 , "*2(هب دمملاو هب ىمارلاو ريخلا هتعنص يف بستحي

 نإف ةليسف مكدحأ دي يفو ةعاسلا تماق نإ» ةعارزلا اهلثمو

 , "")(اهسرغيلف اهسرغي ىتح موقت الأ عاطتسا

 , "2(ةقدص هب هل ناك الإ ةميبهم وأ ناسنإ

 فلسلا ضعب لاق .نمؤملل ةيناسنالا ةايحلا يحاون لك اذكهو

 .(«ىتموق بستحأ اك تمون بستحأل ينأ هللاو»

 ىعسلا لضف يف ةكربلا» هامسأ ًاباتك ءالعلا دحأ بتك دقو
 ةدابع اهلك نمؤملا ةايح بلقت ةنسحلا ةينلا نأ هيف تبثأ (ةكرحلاو
 ضورف نم ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا نأو اهتانكسو اهتاكرح عيمجب

 , ”529تايافكلا

 لهس لاق امسك ضصالخالا ةقيقح وه ةقيقحلا هذه قيبطتو

 هحزامي ال ةهدحو ىلاعت هلل هتينالعو هريس ٍِق هتانكسو هتاكرح نوكت

 59(. .ءىش

 دعب مالسالل هللا مهاده نيذلا لئالقلا ةقيقحلا هذه كردأ دقو
 :«دسأ دمحت» مهدحأ لوقي عايضو قزق لوط

 نإ :رخآ نيد لك يف وه امع مالسالا يف ةدابعلا كاردإ فلتخي»

 . حيحص نسح :لاقو : يذمرتلا ننس (19)

 حيحص يف ينابلألا هدروأو درفملا بدألا يف هل يراخبلاو دمحأ ةياورل ينابرلا حتفلا يف زمر 670)
 .//9 ريغصلا عماجلا

 .”/6 : يرابلا حتف 1

 .هال49 تاياصولا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ وه (#9)
 79/١. :يوونلل عومجملا ةمدقم 5*2
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 صلاخلا عوشخلا نم لامعأ يف ةروصحم تسيل مالسالا يف ةدابعلا

 ةيلمعلا ناسنالا ةايح لك لوانتت اهنكلو ,ًالثم مايصلاو تاولصلاك

 انمزليف «هللا ةدابع مومعلا ىلع انتايح نم ةياغلا تناك اذإو ءًاضيأ

 اهنأ ىلع اهلك اهرهاظم عومجم يف ةايحلا هذه ىلإ رظنن نأ ةرورض ذئنيح

 كلت ىتح اهلك انلامعأ يتأن نأ بجي اذكهو يحاونلا ةددعتم ةيبدأ ةعبت

 فلؤت اهنأ ىلعو يعوب اهيتأن يأ :تادابع اهنأ ىلع ةهفات رهظت يتلا
 اهيلإ رظني لاح كلت هللا هعدبأ يذلا يملاعلا جابنملا كلذ نم ًاءزج

 نيدلا دصاقم نم سيلأ نكلو ديعب ىلعأ لثم اهنأ ىلع يداعلا لجرلا
 ؟عقاولا دوجولا يف ايلعلا لثملا ققحتت نأ

 هنإ «ليوأتلا لمتحمي ال ددصلا اذه يف مالسالا فقوم إد

 ةيناسنالا ةايحلا لامعأ يف ةلثمتملاو ةمئادلا هللا ةدابع نأ ًالوأ انملعي

 غولب نأ اناث انملعيو اهسفن ةايحلا هذه ىنعم يه اهعيمج ةددعتملا

 انتايح :نينثا نيمسق انتايح مسقن انمدام ًاليحتسم لظي دصقملا

 يفو انيعو يف ناتايحلا ناتاه نرتقت نأ بجي «ةيداملا انتايحو ةيحرولا

 نأ بجي هللا ةينادحو نع انتركف نإ ًاقستم ًادحاو الك نوكتل انلامعأ

 .ةانتايح يف ةفلتخملا رهاظملا نيب ديحوتلاو قيفوتلل اهيعس يف ىلجتت

 مالسالا نيب رخآ قرف يه هاجتالا اذهل ةيقطنم ةجيتن كانه»

 ميلعت هنأ ىلع مالسالا نأ كلذ ةفورعملا ةينيدلا مظنلا رئاس نيبو

 ةعيبطلا ءارو امب ةقلعتملا تالصلا ديدحت هقتاع ىلع ذخأي نأب ىفتكي ال

 .طقف هقلاخو ضرألا نيب

 تالصلل لقألا ىلع ديكأتلا اذه لثمب ًاضيأ ضرعي نكلو

 ىلع اهيلإ رظني ال ايندلا ةايحلا نأ ةيعامتجالا هتئيبو درفلا نيب ةيويندلا
 ةيتأ يه ىتلا ةرخآلل لايخ فيط اهنأ ىلع الو ةغراف ةيداع ةفّدص ابنأ

 ابنأ ىلع نكلو ام ىنعم ىلع ةيوطنم نوكت نأ ريغ نم اهيف بيرال
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 بسحف هرهوج يف ال (ةدحو» ىلاعت هللاو اهسفن يف ةمات ةيباجيإ ةدحو
 هرهوج يف امبر ةدحو هقلخ ناك كلذ لجأ نم .ًاضيأ هيلإ ةياغلا يف لب
 .ديكأت لكب هنم ةياغلا يف ةدحو هنأ الإ

 نم فلؤت ًافنأ انحرش امك اهيناعم عسوأ يف هللا ةدابعو»
 غولب ناكمإ انيري هدحو كاردالا اذه ةيناسنالا ةايحلا ىنعم مالسالا
 , 9(. . .ةيدرفلا ةيويندلا هتايح راطإ يف لامكلا ناسنالا

 ناكأ ءاوس هتعيبطو هترطفب دبع ًافلس انررق امك  ناسنالا نإ
 ةيتاذ ةفص ةيدوبعلا نوكو «باحسلا تاحطان وأ شارحالا ناكس نم

 امإو ىلاعت هللا امإ ءام دوبعم ةدارإ قفو ريسي نأ هيلع متحي هل ةمزالم
 نع جرخي نأو لاحب هللا نع ينغتسي نأ نكميال ناك امل هنأ ريغ هاوس
 ىوس همامأ سيل هنإف دوحجلاو رفكلا نم غلب امهم ةينوكلا هللا سيماون
 :نيلامتحإ دحأ

 نوكلا عم قسانتيو مءالتي كلذبو ىلاعت هللا جهنم قفو ريسي نأ ١
 ةهجتم ةدحاو ةدحو ريصيف ةتباثلا هللا سيماون عمو .هسفن عمو

 .دحاو قيرط يف هللا ىلإ

 ىلع هللا ريغل ًاصلاخ هلعجيال اذهو هللا قيرط ريغ راتخي نأ ؟
 ىلع ةيدارالا ريغ هبناوج نأ كلذ .دحلأو رباك امهم قالطالا

 هللا نئس قفو ريسلا نع لاحب لصفنت نأ نكميال لقألا
 1 . هسيماونو

 دق نوكي نأ ودعي ال هللا قيرط ريغ راتخا نم نأ كلذ ةجيتنو

 نأ عاطتسا ول الإ مهللا مداصتلاو تتشتلاو قيزمتلاب هسفن ىلع
 .لاحملا دعبأ وهو هننس ئدحتيو هللا نوك نم ذفني

 .78- 87 :قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا (4)

 ا.



 :ريوصت غلبأ ةلاحلا هذه ينآرقلا بولسألا روص دقلو

 لجرل لس الجرو نوسكاشتم ءاكرش هيف الجر ًالثم هللا برضإ»
 .(59:9) «نوملعي ال مهرثكأ لب هلل دمحلا ًالثم نايوتسي له

 ىعدا نإو ىتح هللا ريغ نع ىقلت نم لك ىلع قدصي اذهو
 :ليلخ نيدلا دامع روتكدلا لوقي «مالسالا

 هوشملا روتبملا ناميالا كلذ مالسالاب نمؤي يذلا ناسنالا نإ»

 حيحصلا لماعتلاو جامدنالا نم هعنمت ةقيحس ةوه همامأ دجيام ناعرس

 ضعب نم  هسفن ةرارق يف  ناميالا احم هنأ كلذ «نيدلا اذه عم

 هلمعب وهو ىرخأ تاموقمو رصانع يف هدكأو مالسالا تاموقمو رصانع

 ىلإ هتابرض هجو هنكلو ًائيش مئآدلا مالسالا ةدحو نم لنيل اذه

 دجيس هنأ كلذ ةيناسنالا تاذلا ةدحو ىلإو يناسنالا نايكلا ميمص

 رصانعب اهضفر يتلا ميقلاو رصانعلا نع ةضاعتسالا ىلإ ارطضم هسفن

 كلتمت ال رصانع اصر اهصريو كانهو انه نم اهب ءيجي ىرخأ ميقو
 نع قثبنت ل األ اهلماكتو ةيمالسالا ميقلا دحوت  اهعومجمب

 رصنع لك نآل ًانزح ًاضقانت يناعت اهنيب ايف يه مث . . ليصألا هروصت
 ناسنا «دارفألا نم درف روصت نم اهب ءيج ميقلا نم ةعومجم لك وأ

 ةيسفن لعف دودر جاتن ىوس ةقيقحلا يف يه امو سانلا نييالم نم

 نامزلا دودحب ةدودحملا هئادمأب نيعم عقاو عم دارفألا ءالؤهل ةيركفو

 نما هنإ . . عيضيسو (ذخآلا) ناسنالا اذه تتشتيس تتشتيس مث نمو ناكملاو

 هنأل فئاز لماكت  ةيقيقح يف  هنكل ءًارهاظ ةلماكتم ةيدئاقع ةدحوب

 لواحو اهبيكرت يف فلأت الو اهنيب |يف ماجسنإ ال 7 صر ىلإ ىعس
 لبقت ال ةدحوم ةايحل ًادحوم ًاجهنم اهنم لعجي نأ  ًادانعو الهج
 , "50 (ةئزجعلا
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 مالسالا نأب ةعداخلا ةفئازلا تاءاعدالا ةروطخخ نيبتت كلذبو

 ةكرحب امل ةلص ال هبرو ناسنالا نيب ةيحور ةطبار هنأ ىنعمب ةدابع نيد

 يغلت يتلا تاءاعدالا كلت ًاعومجم وأ ًادرف  ةايحلا يف ناسنالا
 نأ كلذ عم عروتت الو ءاهلصأ نم ةدابعلا مدهتو هساسأ نم مالسالا

 نيذللا هتكرحو ناسنالا نايك نم ًاءزج هتطعأ اهن أ هللا ىلع نع

 لباقم يف حورلا اه ؤايعدأ هيمسي ًاءزج  ًللصأ ري نالبقيال

 هلك رمعلا ءاطعإ لباقم يف ةيحورلا ةرتفلا وأ «ناطيشلل ةداملا ءاطعإ

 نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» مهل لوقي ىلاعت هللاو اذه ,ناطيشلل

 2 5(هكرشو هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ لامع لمع

 هناحبس ًائيش هللا نورضيال ءاجوعلا مهتاميسقتب ءالؤه نإ

 حدفأ مهئارو نم ةيرشبلابو مهسفنأب -نولزني مهنكلو ديمحلا ينغلا وه
 . ةبقاعلا مخوأو ةراسخلا

 ملسم ريغ ناك نإو وهو) ءايعدألا كئلوأ دحأ هلوقي ام عمل

 دق مهنكل لوقي امب نونمؤي نيملسم مهسفنأ نوبسحي نم ًاريثك نإف
 :(نوسبليو نوبراوي

 ءارو نأ (نيدلا دصقي) ةيناحورلاب نونعي نوهقفتملا ناك ولد
 ةوقلا هذه نأو ةايح لك ردصم يه ةروظنم ريغ ةوق ةايحلا هذه

 حالصلاو ةبحملا ناسنالا مهلت يتلا يهو ناكمالو نامز اهدحيال

 . .ريخلاو

 نيب ةقالعلا ىدعتت ال ةيناحورلا تناك ول ىرخأ ةملكبو»

 رصحتو هايند يف ةيتايحلا ناسنالا نوؤش يف لخدتت الو هللاو ناسنالا
 نكي مل نإو دحأ نأش نم سيلف ةايحلا دعب اميف هنوؤش يف اهلخدت

 .يوونلا حرشب ١١6/18 :ملسم هاور يسدق ثيدح (*5)
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 نم هنع جتني امو يركفلا دومجلا ةعبت ةيناحورلا هذه لمحي نأ ًانمؤم
 دحلا اذه دنع نوفقي الو اذبم نوفتكي ال نيهقفتملا نكلو لهجو رخأت

 رومأ نم رمأ لك يف ةيناحورلا نورشحيو مههقف يف نوعسوتي مه لب
 قالطنالا نم هنوعنميو يرشبلا لقعلا اهب نوديقي اوداك ىتح ايندلا

 يأ نود بابلا نيقلغمو ةيناحورلا اهب يحوت .ىتلا ةيمتحلاب نيرشبم

 نسي ذإ ريشبتلا نم دعبأ ىلإ مهضعب بهذيو ةفرعم وأ شاقن وأ لدج
 ةيشاعملاو ةيلئاعلاو ةيدرفلا مهتايح يف سانلا اهب ديقتي يك عئارشلا
 طبه يحو يه امنإ عئارشلا هذه نأ مهنيمهوم ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

 نمو ةيدمرسلا ةداعسلا هلتناك ال عضخي نمف ةردقلا يلكلا هللا نم

 منهج ران قحتسيو هايند يف باذعلا قحتسي اهيف ثحبي وأ اهب رفكي
 , "9 يمايند ءارو اهيف

 نطولاؤ هلل نيدلا» راعش وعفار هديريام هنيعب وه اذه سيلأ

 ءايعدأ نم («نيدلا يف ةسايس الو ةسايسلا يف نيد ال» راعشو « عيمجلل

 جمارب نيدلل نولعجي نيذلا هقبطيام وه ًاضيأ اذه سيل وأ مالسالا

 نمض ةيصخش ًاماكحأو ةيناطيشلا مالعالا ةزهجأ نمض («ةيحور»

 طقف دجسملا وه نيدلا ناكم نأ نولوقيو ةيلهاجلا مكحلا نيناوق

 ًاقرش هللا ءادعأ تويب نودصقيو ةرم رمعلا يف هللا تيبل نوجحيو

 ؟تاعيرشتلا نوقلتيو جهانملا نوفقلتي نيح لك ًابرغو

 يف يوأسأملا عقاولاو تاءاعدالاو لاوقألا هذه لثمل ةميق يأ

 يتلا ابوروأ ءاهيفانيو اهبذكي لاجم لك يف هل جذامت انضرع يذلا ابوروأ

 رامدلا الإ نمت ملف انلبق نم ةايحلاو ركفلا ىلع ةيناملعلا تقبط
 نيملسملاب ردجألا سيلأ ؟اهتبرجت نم ديفتسنو اهم ظعتن الأ «عايضلاو
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 قزمت ال ةعيرشب مهمحرو هلطبأو كرشلا مرح نأ ىلع هللا اودمحي نأ

 ؟ .عايصضضبالو اهيف

 :لوقنف ءالؤه نم مالسالا ىعدي نم ىلإ لاؤسلاب هجوتن اننإ

 يناسنالا طاشنلا نم ًاءزج  مكحتلا ليبس ىلع  انجرخأ اذإ
 ىقلتن نيأ نمف نيدلا ةرئاد نع  اهريغ امإو ةسايسلا امإ  ةايحلا يف

 ؟ءزجلا اذه نيزاومو ميقو جبنم

 :هيف بير ال دحاو رمأ هادؤمو هتجيتن نإف باوجلا ناك ام ًايأو
 ةيرشبلا ةبرجتلا نم هدمتسنو كلذ ىقلتن لاقي دق. هللا ريغ نع ىقلتلا

 هيلمتام وأ ةصاخلا انراكفأو يتاذلا انداهتجإ نم وأ روصعلا رم ىلع
 نأ مهملا .ناك ءيش يأ نم ..وأ ةيرصعلا تاسبالملو فورظل

 روص نم ةروض كانه لهو هللاب كرشلا ىه كلذل ةيقطنملا ةجيتنل
 هنإ  عابتالاو ةعاطلا كرش ينعأ ؟هذه نم حرصأ كرشلاب فارتعال
 ةدابع ىنعم نولهجي دق هنوسرامي نيذلا ناك نإو هللا ةدابع يف كرش

 هللا يضر متاح نب يدع نإف نييلهاجلا ىلع بيرغب كلذ امو هلل
 ىلع لخد امل هنإف ةدابع كلذ نأ روصتي نكي مل ةيلهاجا يف  هنع

 : هلوق ملسو هيلع هللا ىلص الت» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكو) يدع لاقف هللا نود نم ًابابرأ مههابهرو مهرابحأ اوذختإ»

 مرحام مكل نولحي سيلأ :لاق «!مهدبعن انسل هللا لوسر اي (ًاينارصن

 يبنلا لاق .ىلب :لاق ؟هنومرحتف هللا لحأام نومرحيو هنولحتف هللا

 , "9 (مهتدابع كلتف ملسو هيلع هللا لص

 هللا هلعج دق» :كلذ ىلع ًاقيلعت» ةيميت نبإ مالسالا خيش لاق

 .©*0(مهل نودجسيو محل نولصي اونوكي مل نإو ًاكرش هلوسرو

 .نسح هدنسو ريسفتلا باتك :يذمرتلا يف هلصأو 70/7 :روثنملا ردلا يف هتاياور رظنا (*8)
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 لب ب يف دب يه : بسحف رانلا ىف دب ؤملا دولخلا كرشلا اذه ةبقاع تسيلو
 انئأ عمو ايندلا هذه يق قلقلاو قزمتلاو عايضلا ران نولصيل هعابتأ نإ

 جئاتنلا ضعب درون نأ انه سأب الف كلذ ىلع ةديدع ةلثمأ اندرس دق

 اهتدعاق زكترت ةايح لظ يف شيعي يذلا ناسنالا ىلع ةيناملعلل ةئيسلا

 : ىكارشالا أدبملا اذه ىلع

 :ليلخ نيدلا دامع روتكدلا لوقي

 قرمت ىلع ءانب ناسنالا قزمتي يناملعلا عمتجملا لالظ يف»

 ةداملا نيب اهعنطصا .يلا ةيئانثلا ىلع ًادامتعإ هتيصخش جودزتو « هريصم

 يذلا ءافحجلاو نادجولاو سحلا يتبرجت نيب اهماقأ يتلا ناردجلاو حورلاو

 وه امو يئرم بيرق وهام نيب بايغلاو روضحلا ( يملاع نيب ًافيز هب دعاب

 مئاوي ال ناسنالا كلذ هنع ردصي يذلا روصتلاو نويعلا هأرت ال ديعب

 لاعلاو نوكلا مكحت يتلا ةكباشتملا ةدقعملا تاقالعلا نيب  لاحب
 اهعيمج تاقالعلا هذه نيب دانعلاو رسقلاب لصفي روصت وه لب ةايحلاو

 نوكلا تاقاط ودغقف ًاهيوشت 'و ًاعيطقت اهيف لمعيو ًاقيزمت اهقزمي

 سح يف ودغت  تاطابترإو جئاشو نم ًاعيمج اهنيب امو ةايحلاو ناسنالاو
 نيدلا . .ءافحجلاو ءادصلاو لاصفنالا اهدوسي ىضوف هروصتو يناملعلا

 عقاولاب يعيبطلا ثبشتلا ضفرت ةيلقعلا ةفسلفلاو ءملعلا عم ضقانتي
 . .ةيناسنإ وأ ةيقلخ ميقب اهسفن مزلت ال ةيعيبطلا بهاذملاو سوململا

 ةئيسلا اهراثآ رصتقت ال ىتلا تامداصملا نم ةلسلس ..اذكهو

 ةيتاذلا هتبرجتو ناسنالا قامعأ يف لب بسحف يجراخلا ملاعلا ىلع

 اريصم هل مسرت انركذ امم ةيلعاف وأ ةقاطو ةميق لك نأ كلذ . .كلذك

 ةقرفتم ىتش رئاصم ىلإ ًادودشم يلاتلاب ودغيف هيلإ هدش ىلإ ىعستو ًانيعم
 يذلا قيمعلا ببسلا وه اذهو .ماجسنالاو دحوتلا اهدوسي ال ةضقانتم

 يناملعلا ناسنالاف «جاودزالاو قزمتلا ىلإ  ةيناملعلا يف - يدؤي
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 لك يف ىعسي ةلصفنم تاحاسمو تاعاطق ىلإ ةيتايحلا هتايلاعف مسقي
 ةقيرطبو ةحاسملا كلت وأ عاطقلا كلذ راطإ يف هريصم ليكشت ىلإ اهنم

 رعشي 0 ا كلذ لالخ وهو «تايلاعفلا رئاس نع ًامامهت (ةيلازعنا)

 ىريف ب رظنيو .. ًاعيمج هتايح تايلعاف نيب ريرملا ضقانتلاب

 اذهو ا ا بيصأ دقو يتاذلا هنايكو تتتشت دقو هتايح

 يف أطخ كانه نأ رعشأ ليج نم مه نيذلا سانلا نم ريثك روعش
 ىعسي هيف ةايخلا نم لكشب ملحأ يننإ . .دسجلاو حورلا نيب قيرفتلا
 لكشب قمعأ يتاذ قيقحت ليبس يف ًادسجو ًاحور (هلك) ناسنالا

 عيطتسي هيفو ءرخآلل |!بنم لك نيودع رعاشملاو حورلا هيف نوكتال
 . 7 ”«ةريصم ىنعمبو هسفن تاذ يف ةدحولاب ققحتي نأ ناسنالا

 سيل نأ يهو ةنزحم ةقيقح ىلع هيعو ناسنالا كلذ حتف دقل»

 ةرثعبم ًاقزم هتايح تدغ مث نمو هيلإ يمتنيو ققحتي دحوم ريصم ةمث

 نعليو هلل دجسيل بارحملا لخدي . .ريصم اهدشي الو طابر اهعمجي ال

 ءارو ضكري . .هللاب رفكيو ةلآلل ينحنيل عنصملا ىلإ جرخيو ةعيبطلا
 نيدلا ىلإ ىعسيو ةيعامتجالا ةايحلا يف ًاجاهنم هل ططخيل (لقعلا)

 هجتت هارخأو لامشلا ىلإ هجتت هايد . .ةيدرفلا هتايح يف قيرطلا هبهيل
 هريصم هنم عاض ءةرخآلا نع دعتبإ ايندلا دارأ نإف .نيميلا ىلإ

 يويحلا هريصم هنم عاض ايندلا نع دعتبإ ةرخآلا دارأ نإو . .دلاخلا

 «كانهو انه :هريصم دحوي نأ ديري فصتنملا يف فقو نإو . .بيرقلا

 ىتح دقتعي هنأل !!قزمت .هعنصمو هبارحم .ههلإو هلقع ءهدسجو هحور
 ناسنالا ةدارال ًامامت سكاعم هاجتإب ريست هللا ةدارإ نأ  هتاذ ةرارق

 يروعش رارمتسإ يه لب ىنعملا نم (غرفت ال) ناسنالا ةايح تناك الو
 اهايح يلا رارمتسالا ةلاح يف ناسنالا اذه ناك املو . ٍلمعو يركف وأ

 نكميف مادصلاو ضقانتلا اهنيب عنطصإ ىتش رئاصم ليكشت ىلإ ىعسي

 .دسأ دمحم مالك نم انه ىلإ . . .رعشأ» هلوق نم ()

 ن7



 هريصم نم مرح هنأو ًامامت ةفئاز تدغ دق هتدحو نإ  ذئدنع  لوقلا

 ةايحلاو نوكلا دوست يتلا ميقلاب هتامازتلإ قيزمتو هيوشت قيرط نع

 , 2 ”)(سصملا

 يأ فدهلاو ةدارالاو تاذلا ديحوت ةيضق  اهسفن ةيضقلاو

 لمعي يكريمأ فلؤم ال ضرعت  ةدابعلا ديحوت يمالسالا حلطصملاب

 لضفأ نع ءاضرمل ةباتكلا ىلإ هلمع مكحب نيكسملا رطضاو ًايسفن ًاييبط

 لصفلا يف هنكل اهقلقو ةيرصعلا ةايحلا قاهرإ نم صلختلل قيرط

 !ًاضيأ وه ضيرم هنإ .هسفنب لغتشاو ىضرملا ىسن هباتك نم ريخألا

 !حيحصلا ناميالا كلمي ال لوقي ابك هنأل ؟اذامل

 , 2410( ةايح ميظنتل نيدلل جات يننإ» ًادجنتسم خرصي وهف

 اهناميإ نأ ىري هنإ ءالك ؟ةفرحملا ةينارصنلا وهأ ؟نيد يأ نكلو

 نولوقي مهنأ ىلإ عجرت ال توهاللا لاجر عم يتكرعمو» : هوشم صقان

 انأف ءبجي امم ريثكب لقأ نولوقي مهنأل لب بجي ام رثكأ هللا نع يل

 هرشلا لفطلا لثم انأف «ىلاعتو هناحبس هنع ءيش لك ةفرعم يغبأ

 هنأل مدص هنأ يدبيف تس تابعل ىلع داليملا ديع يف لصحي يذلا

 .2؟'90بعل نم لافطألا بعل توناح ينام لك ىلع لصحي م

 :ةردان ةأرج يف فرتعي كلذل

 يف تأشن يتلا ةميظعلا تانايدلا دعب مضيي مل يبرغلا ملاعلا نإ»

 .©؟9(ةملظملا روصعلا نم دعب جرخي مل هنإ طسوألا قرشلا

 87/8١. :ةيناملعلا تفابت (40)

 . 77/4 :كنيف دلوراه «ةايحلا مهقهرت نمل 2(

 .الا/ل١ :قباسلا ردصملا (479)

 . 59/5 :قباسلا ردصملا (4*)

 اكل



 وهو سانلا يوادي ًابيبط لجرلا اذه نوكي نأ بيجعل هنإ

 نيد نع برغلا يف نورئاحلا ثحبي نأ وه هنم بجعألا نكلو ضيرم
 قرشلا يف ةميركلا ةبهوملا هللا مهحنم نيذلا نأ نيح يف مهتايح مظني

 مهتايح اومظني نأ نوديريو ةايحلا نوؤشب نيدلل ةقالعال نولوقي
 ! !ىرايحلا كئلوأ تافسلفو تاضقانتب

 نيسكاشتملا ءاكرشلا نأ ىلع دهاش داريإب ًاحاضيإ رمألا ديزنو
 هب نوجزيو اهيلع فوقولا عيطتسي يتلا ةتباثلا ضرألا ناسنالا نودقفي
 لوقي اهنم صالخلل ليبسال تامادصو احل رارقال .تاهاتم يف

 :(«(لومس»

 نم نوكتي امثإ ماع هجوب انثدحت اذإ_ يقالخألا انلامسأر نإ»

 تايقالخألا هذببو . سناجتلا اهزوعي ةيميلقالا تايقالخألا نم ةعومج

 يف هلذبي ًالئاه ًادوهجم رثعبي اذه مغر هنكلو هتكرحب عمتجملا ظفتحي
 ًاماع ًايقالخأ ىوتسم كلغ ال اننإ ,هتكرح قوعت ىتلا تاكاكتحالا كلت
 نكح هنم دمتستو ىرخأ دض سانلا نم ةقبط هيلإ مكتحت نأ عيطتست
 «ةيضقلا رسخت ىلا ةقبطلا هلوبقب مزتلت

 تاعارص نم عارص طسو اننأ لاثلا ليبس ىلع ضرتفنلف»

 ءميكحتلا ىلإ ةلكشملا لاحت نأ حرتقإ دقو لامعألا باحصأو لامعلا

 عازنلا نأ نيبتيام ناعرس هنإف نيعزانتملا نيفرطلا ولثمم لباقت مث

 امبرو ةعزانتملا فارطألل نإف ةيقالخأ سسأ ىلع هيف لصفلا نكميال

 موقت نيلماعلا تايقالخأف ًافلتخم ًايقالخأ ىوتسم ًاضيأ ميكحتلا ةئيه
 دق اهنإف نيمكحملا تايقالخأ امأ .لمعلا قح ةركف ساسأ ىلع

 فوسليفلا ةركف نيبو يندملا نوناقلل نوناقلا لجر ريسفت نيب حجرأتت
 هنأ يأ ًاناسنإ هفصوب ناسنالل ةيناسنالا ةيلاثملا قوقحلا نع لمأتملا

 نومكحملا الو نوضاقتملا الف اهيلإ عجرن ةكرتشم تايقالخأ دجويال

 فلدل



 نم ايلع ةدعاقب ميلستلا ةرورضب نيرخآلا عنقي نأ مهأ عيطتسي

 , 24 2(قحلا

 ريسلاو هللا عرش ىلإ مكاحتلا ضفري يذلا عمتجملا نأ !؟تيأرأ

 نم دوبعم لكل نآل قحلا نم ايلع ةدعاق كلمي نأ عيطتسي ال هاذه ىلع

 هذه ديحوت ىلإ ًادبأ ليبس الو فلتخملا هليبسو ةصاخلا هتدعاق ءاكرشلا

 هلل ملستسملا داقنملا هاجتالاو اعيمج مح ءاكرشلا نم صلختلاب الإ دعاوقلا

 .هل كيرشال هدحو ىلاعت

 تاذ تادوبعملاو تيغاوطلاو ةهآلاو بابرألا ىضوف نيبو

 ىطخب دحوملا نمؤملا ريسي ةنيابتملا روصلاو ةفلتخملا تاراعشلاو ءامسألا

 نأب ًانيقيو ةقث ءولمم وهو راثع الو هيف للزال جلبأ حضاو قيرط يف ةتبا

 ةثراكلا ةأنعم هب كاسمتسالا 5 هددرت وأ قيرطلا اذه ريغل هرايتخا

 .ةحدافلا ةراسخلاو ىربكلا

 كيلإ يحوأ دقلو .نولهاجلا اهيأ دبع أ ينورمأت هللا ريغفأ لق»

 نم ننوكتلو كلمع نطبحيل تكرشأ نئل كلبق نم نيذلا ىلإو
 .(55--54:59) «نيركاشلا نم نكو دبعأف هللا لب .نيرساخلا

 ا غل ال

 .؟905- 588ه :هليمزو رفيكام .ةعامجلا (44)

 الل



 علجرلا
 )١( .ىوح ديعس :هلالج لج هللا 17917

 .رصم .ناجرم يدجم .ثولاث مأ دحاو هللا (؟)

 .م1554 ةرهاقلا ,ناجرس شادرمدلا ت .ءاملعلا نم ةعومجم .ملعلا رصع يف ىلجتي هللا (7)

 .ه1796 قورشلا راد .ينزاملا رداقلا دبع ميهاربإ .يناثلا ميهاربإ (5)

 . 19198 توريب «ةظفاحملا ىلع .برعلا دنع ةيركفلا تاهاجتالا (ه)

 .ما٠91 توري ةصاخ ةعبط ءنيسح دمحم دمحم: .رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاجتالا (5)

 .رصم .ناسح مامت ت .لسردنارترب .عمتجملا يف ملعلا رثأ (7)

 .م1957؟ توريب «ءيرصحلا عطاس .عامتجالاو ةسايسلا يف ثيداحأ (4)

 .توريب ؟ت ءراك ياغ ميلو .جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ (9)
 .رصم .برعلا مالعأ ةلسلس .راجنلا يزوف نيسح ءديسلا يفطل دمحأ )٠١(

 ه١ م41 رصم «يلازغلا دماحوبأ ,نيدلا مولع ءايحإ )١1١1(

 .م١19451 رصم «ىبسوم ةمالس ءبعشلل بدألا (1؟)

 .رصم ه781١/ .هليمزو ةشيرج ىلع :يركفلا وزغلا بيلاسأ )١19(

 .م1456© ةرهاقلا ةدوف قراط .ت ءردول ورود ءاهيعشو اهضرأ اينابسا )١5(

 .م1938 ةرهاقلا يبرعلا ةيبرتلا رمتؤم ةرشن يبرعلا نطولا يف ةيبرتلا سسأ (18)
 .ها44١ «ةيلهألا ةبتكملا «ينييالغلا ىفطصم «ةيناملا حور مالسإلا (15)

 ,تيوكلا ؛يلازغلا دمحم هيلع ىرتفملا مالسالا (17)

 .توريب ء؟ط ءخورف رمع .ت .دسأ دمحم .قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا )١8(

 .ما19590 رصم ؛هليمزو رجاه هدجن .ت ءور لوب ناج .برغلا يف مالسإلا (095)

 .ها174 4 ةرهاقلا ةماش دمحم .د .زتمش لواب «ةيملعلا دغلا ةوق مالسإلا )5١(

 .م1955 توريب «يفح حودمت قيلعت .قزارلا دبع يلع .مكحلا لوصأو مالسإلا (1)
 .ما954 «توريب .يلطوبرخلا ينسح يلع «ةفالخلاو مالسإلا 25

 .رصم .؟ ط يلازغلا دمحم .ةلطعملا تاقاطلاو مالسإلا (؟4)

 .1859 رصم .بطق ديس .ةراضحلا تالكشمو مالسإلا 5(

 فلن



 فهن

 ققفز

 .1955 توريب «فوعلا ريشب ءانمالساو مهتيكارتشا
 .رصم ه1/4١ ةينيد نيدلا رصان .مالسإلا رونب ةصاخ ةعش

 . م1989” «توريب ءرهظم ليعامسإ .تا ؛نيورادزلراشت ,عاونألا لصأ (؟8)

 .8١ظ «توريب «ةردوبأ ىلع دمحم .ت .نوبيج دراودأ «ةينامورلا ةيروطاربمالا لالحمض 0

 .ها185 رصم :يطيقنشلا نيمألا دمحم .نايبلا ءاوضأ (”0)

 ه1784 ,ءاضيبلا رادلا .يقوسدلا رمع قيقحت ,يدنهلا هللا ةمحر .قحلا راهظا )١”(

 .م٠1917 اكريمأ ءنوتسنرب ؛يتح بيلف قيقحت .ذقنم نب ةماسأ «رابتعالا (#”5)

 .ها179/4 رصم .ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت .ميقلا نبا مامإلا ,نيعقوملا مالعأ فمشإ

 .ها١ هال ءرصم ىقفلا دماح دمحم قيقحت :ميقلا نبا مامإلا .نافهللا ةثاغا ”5)

 1958 رصم ءدومحم دومحم .تا«نتئرب نيرج (يبرغلا ركفلا ةصق) لاجرو راكفأ ")>7
 .سنوت «يونشلا فصنملا قيقحت ءيسنوتلا نيدلا ريخ . . .كلاسملا موقأ (#5)

 .ةرهاقلا ءينيسحلا يزارطلا رشبم .يدبألا يرطفلا نيدلا ىلإ (”9)

 .رصم .يديدلا حاتفلا دبع .ت .كازلب .نيثالثلا يف ةأرما (؟8)

 .ها1لالا/ رصم «ميهاربإ لضفلاوبأ دمحم قيقحت (رعش ناويد) سيقلا ؤرمأ (9)

 .باتكلل ةيرصملا ةئيطلا ءزنافيا دراودا ؛ةيعامتجالا ايجولوبرتنالا (0)

 .946١ال رصم .بطق دمحم . مالسإإلاو ةيداملا نيب ناسنال 4

 .توريب «ديرف دعسأ قيفش -ت .لراك سكيلأ ,لوهجملا كلذ ناسنالا (4؟9)
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 .م19589 ةرهاقلا ةدوف لماك ىفطصم .ت «هييتاف  ةيكسوب .رصاعملا عمتجملا يف ناسنال

 . ١555 رصم هليمزو ةبون نامثع .ت .لجولف «عمتجملاو قالخألاو ناسنالا

 .1988 رصم :ةدومح دمحأ .ت ا .سيشت تراويتس «ةيرشبلا تاقالعلاو ناسنال

 . م1917 توريب ,يكبلعبلا رينم ءزنكيد لراش (ةياور) تسيوترفيلوأ

 .ه11788 ءةدج مظعلا فسوي .ملسملا ليجلا نضاحم نيأ (47)

 .توريب .دماح لداع .ت .هليمزو دلياشت يكرام «ةيابنلا مأ ةيادبل قليلا

 .رصم .يباصولا يشبحلا هللا دبعوبأ .ةكرحلاو يعسلا لضف يف ةكربلا (44)

26 

61 

 فق

65" 

65 

 قفففإ

 6ك

600 

 فين

 (6ؤ)

06 

 .رصم .ةهط « يسنوتلا ةفيلخ دمحم .ت «.نويهص ءاكح تااللوكوتورب

 . .تاءسكرام لزاك ,ةفسلفلا سؤب

 .1955 رصم .ةدايز ىفطصم .ت ءرشف .ه .أ ,ىطسولا روصعلا ابوروأ خيرات

 .م19191 رصم .هؤالمزو ةيون نامثع .تا.ءوكسنويلا ةمظنم ءةيرشبلا خيرات
 .توريب (.. .راثآلا بئاجع) يتربجلا خيرات

 .هز791 توريب ءديرف دمحم .ةينامثعلا ةيلعلا ةيلودل خيرات

 . م1994 توريب .5 ط .هليمزو سراف نيمأ هيبن ,ناملكورب لراك ,ةيمالسإلا بوعشل خيرات

 .رصم ةمجرتلاةرادا .ت.نترماه .أ نوج عمج ءملاعلا خيرات

 . م1954 رصم ؛ةليمزو ثيغ فطاع دمحم .ت .لوتوب نوتساج .عامتجالا ملع خيرات

 .م1©198/ ةرهاقلا ءمرك فسوي ءةثيدحلا ةفسلفلا خيرات

 191/9 ةرهاقلادمحأ ميركلا دبع (. . . يف ثوحب) ةيسايسلا ةيرظنلا خيرات
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 قفل



 .ماقالا ةرهاقلا .هؤالمزو هللا أاطع ريم ءرصم يف ميلعتلا ماظنو خيرات (51)

 يمالسإلا بتكملا .غابصلا دمحم قيقحت .يطويسلا ءصاصقلا ثيداحأ نم صاوخلا ريذحت (59)

 اها

 .رصم 7” ط .نيمأ مساق «ةأرملا ريرحت (59)

 .ها٠178 ةكم .ميهاربإ نب دمحم خيشلا .نيناوقلا ميكحت (14)

 .رصم .هؤالمزو مالع يدهم قيقحت :يواطهطلا ةعافر :ءزيراب صيخلت يف زيربالا صيلخت (56)
 .م1954 توريب «ينابيشلا دمحأ .ت .رلجنبش دلاوسأ ؛ةيبرغلا ةراضحلا روهدت (55)

 . م1955 ةظقيلا راد ءىسوم ميعن .تا.نل ثنيك ؛ يكريمألا عمتجملا روطت 57

 .نودب «لاغيس ء خيراتلا ربع عمتجملا روطت (18)
 .1"ةا/ «قورشلا راد ءبطق دمحم .تابثلاو روطتلا (59)

 .ةرهاقلا .يلازغلا دمحم .حماستلاو بصعتلا -7١9(

 .(يبلحلا) رصم .ريثك نبا ظفاحلا ميظعلا نارقلا ريسفت )9١(

 .توريب ؟ ط ءاضر ديشر عمج .هدبع دمحم .رانملا ريسفت (77)

 .ةفاقثلا راد .ةمعط جروج .ت «لادنار .ه ج «ثيدحلا لقعلا نيوكت (7*)

 .؟ ط «توريب ؛ناخ مالسإلا رفظ .هميلاعتو هخيرات دوملتلا (9/4)

 .19519؟رصم ؛هؤالمزو ديمحلا دبع رباج .ت موت سالجد .قهارملا هيجوت (/5)
 .هاز"48 .توريب .ليلخ نيدلا دامع ؛ةيتاملعلا تفاهت (9/5)

 اربج ةمجرتلا ىلع فرشأو ,كوفورتسروف :فيلأتلا ىلع فرشأ . بدألا نم نورق ةثالث (7)
 . توريب ميهاربإ

 .م19ا/9 ,قشمد «يلامجلا ظفاح .ت ء.الوريجوفرييب ؛ةيديورفلا ةروثلا (7/4)

 .ها788 (يبلحلا) رصم .يربطلا ريرج نبا (يربطلا ريسفت) نايبلا عماج (/9)

 .م1465 رصم ركاش دمحأ قيقحت ,يذمرتلا (نئسلا) يذمرتلا عماج (40)
 .ها 7941 ؛قورشلا راد ءبطق دمحم . نيرشعلا نرقلا ةيلهاج م1

 .ها٠98 .توريب .ءلستلا هللا دبع ؛ءالبلا روذج (8؟)

 .1955 توريب .اففسوي يلع دمحم «نيدلاو ملعلا نيب ةلعتفملا ةوفحلا (8)

 .توريب «زابخ انح .ت «نوطالفا ةيروهمج (84)
 .م1954 ةرهاقلا ءهردوبأ ٍلع دمحم .ت ء.رفيكام .م .ر .ةعامجلا (85)

 . م1904 ضييون جاجع «نالسرا بيكش يشاوح ,درادوتس بورثول . يمالسإلا ملاعلا رضاح (85)

 .ها1710/8 ماعل 49 لالا باتك ,يحليوملا دمحم .ماشه نب ىسيع ثيدح (80)

 .قشمد ءروضخوبأ دمحم .تا ءزلجنا كيردرف ءايناملا يف نيحالفلا برح (84)
 .ةرهاقلا «.سيمخ ةيطع دمحم عمج .رامعتسالاب اهتلصو ةيئاسنلا تاكرحلا (48)

 .م1951 «توريب :ىسوم ةمالس ءركفلا ةيرح (40)

 .تيوكلا ١ ط .يلازغلا دمحم .رورغلا داصح (419)

 .ها789 تيوكلا ءنيسح دمع دمع .اهلخأد نم ةددهم اننوصح (3+)

 .رصم .برعلا مالعأ ةلسلس «ميلغ دومحم « فصان ينفح 65
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 .توريب ط «ينيمخلا «ةيمالسالا ةموكحلا 45

 .م191ا/4 توريب ديعس نومأم .ت «شتيفوديريبس :ةيفخلا ملاعلا ةموكح (44)“
 .ها*58 رصم رتيعز لداع .ت .نوبول فاتسوغ .قئاقحلال ةايح (45)

 .هاا"الا/ رصم .داقعلا «ء حيسملا ةايح 590

 . 1456 ةرهاقلا ءبطق ديس .هتاموقمو يمالسإلا روصتلا صئاصخ (948)

 .رصم .ساره ليلخ دمحم قيقحت ٠ يطويسلا ؛ىربكلا صئاصخلا (49)
 .1919؟ رصم ؛رميحت حالص .ت ءديورف دنومجيس يسفنلا ليلحتلا نم تالاح سخ ٠١

 اهاه؟ رصم «؛هؤالمزو يدنفلا تباث دمحم .ت .نوقرشتسملا «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )٠١١(

 .ها7ا/5 .ةرهاقلا .يدجو ديرف دمحم ,نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد (١٠؟)

 ,ها"١9 توريب . قداص دمحم .ةيليفايكملاو ةيسامولبدلا )*٠١(

 .م1954 «ةضبنلا ةبتكم «ينوراشلا فسوي «ةيبدأ تاسارد )٠١4(

 .قورشلا راد .بطق دمحم «ةينارق تاسارد )٠١٠(

 .ما1919/4 توريب .هؤالمزو سابع ناسحا .تاءابج .ه ءمالسإلا ةراضح يف تاسارد (005)

 .توريب «يطويسلا ءروثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا )٠١7(

 .ماقألا رصم هؤالمزو ميهأربإ نسح .ت «دلوترأ ساموت «مالسإلا ىلإ ةوعدلا )٠١8(

 .م151/79 توريب « يسافلا لالع .ةعيرشلا نع عافد ل95

 .م1987 رصم .دلاخ دمحم دلاخ ءادبأ ةيطارقميدلا )011١(

 م٠190 رصم ,فيرش ميهاربإ ميهاربإ .ةيرارحلا اكيمانيدلا )١١1(

 .م1951 ةرهاقلا «يتاجن نامثع دمحم .ت .ديورف دنومجيس ء.زئارغلاو تاذلا (017)

 م1957 توريب ءهؤالمزو مجن فسوي دمحم .تء غر بشريه سولينروك ةماعلا ةفاقثلا دئار 015

 .ها1784 تيوكلا .يشعلا لماك تافرع ءاوملسأ ءاسنو لاجر )١١4(

 .توريب .نمحرلا دبع هللا دبع .ت «قباس يكرت طباض ءمنصلا لجرلا :/ )١١5(
 .م1991 رصم «يفنح نسح .ت «ازونيبس ؛ةسايسلاو توهاللا يف ةلاسر 01

 .ما81ا/4 «ةرهاقلا ءيلازغلا دمحم .ناميالا زئاكر )١١7(

 .م15494 توريب «مرك ساطغ نوطنأ «ثيدحلا يرعلا بدألاو ةيزمرلا (118)

 .ها7ل4 قشمد .يودنلا نسحلا وبأ ,لابقا عئاور )١١9(

 .19688 ةرهاقلا .رتيعز لداع .نوبول فاتسوغ .تاعامجلا حور )١7١(

 .م1458 «ةرهاقلا ,نيمأ دمحأ ,حالصإلا ءايعز (1؟١)

 .رصم .يوانشلا لماك .ءابدأو نوناتفو ءامعز )١77(

 .رصم «مشاه بيجن دمحأ .تاءسيد ياج فيزوج ءمظعألا قيدنزلا (13؟")

 .م191/7 توريب (يقدص ليمج رعش ناويد) يواهزلا )١74(

 .ه984١ توريب .يناتسبلا مرك (رعش ناويد) «ىملس يبأ نب ريهز (١؟5)
 .توريب هبيهو بيسن قيلعت قايدشلا سراف دمحأ .قاسلا ىلع قاسلا (١0؟5)

 .م19148 ةرهاقلا ,ليعامسا زيزعلا دبع .ت ءركيب لراك .لضفأ ملاع ىلإ ليبسلا (177)

 .ه1785 توريب .يماحملا لماك دمحم .ءامظعلا عم روطس 08

 فدل



 .رصم ؛يريزجلا ميهاربإ دمحم ءلولغز دعس (179)
 .م1919/7 توريب ءنسج يكز سينأ .ت هوماكريبلا «ةطقسلا (00)

 .م19191 توريب «نسح يكز سينأ .ت .نسلو نلوك ؛ةراضحلا طوقس (11)

 .م١196 ةرهاقلا ءسيمش معنملا دبع «ةرهاقلا طوقس (17)

 .ه1744 قورشلا راد .ءبطق ديس .مالسإلاو يملاعلا مالسلا (0)

 .رصم .باتكلل ةماعلا ةئيهلا .ةذتاسألا نم ةعومجم «ةيناسنالا ثارت ةلسلس (181)

 .رصم .ركاش دومحم قيقحت «يفنحلا زعلا بأ نبا يضاقلا «ةيواحطلا حرش (10)

 .توريب «يبن نب كلام ,ةضهنلا طورش (175)
 .توريب «يروخ حنم .ت ةثالث داقن نيب رعشلا (17)

 توريب ءهليمزو نوضيب قوراف .ت .ةكنوه ديرغيز ,برغلا ىلع عطست برعلا سمش (18)
 م6

 .م1951 توريب «يكبلعبلا رينم .ت .ياوغنمه تسنرأ .رحبلاو خيشلا (189)

 .توريب .يدنجلا يماس .ت ءرتراس لوب ناج ؛نمحرلاو ناطيشلا )١40(

 .؟ط توريب ,داقعلا دومحم سابع ؛ةيناسنالاو ةيعويشلا (951)

 .رصم .يودتلا حرش عم ملسم مامإلا حيحص (147)
 .م1959 توريب .«يبن نب كلام «ةرمعتسملا دالبلا يف يركفلا عارصلا )١4(

 .ةرهاقلا «يوونلا «ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا )١44(
 .م9٠195 يمالسإلا بتكملا ,ةدومح داؤف .ت .برغلا باتك نم ةتس .ىوه يذلا منصلا (146)

 .م1981 رصم .مازع باهولا دبع .ت «لابقا دمحم .ميلكلا برض )1١45(

 .ما#1557 توريب «يوردلا يماس .تا.نوسجرب يرنه .ةيحورلا ةقاطلا )1١47(

 .ها٠78 رصم يبكاوكلا نمحرلا دبع .دادبتسالا عئابط )1١44(

 .توريب .يجعلق يردق ميدقت ,ساليجد نافوليم ؛ةديدجلا ةقبطلا )١49(

 .193ا/ .توريب ءاضر دمحم فسوي .ت «ريلوم ءفوطرط )١160(

 ل00 م1954 توريب ,يكبلعبلا فيفع .ت .دسأ دمحم .مالسإلا ىلإ قيرطلا (151)

 . م٠191 توريب .ءسجرج تباث .ت .نامريل .ل .تربور .ناسنالل ليوطلا قيرطلا (8١؟)

 .ما151/7 توريب ؛هدبع ناوطنأ .ت .لازاش ناج .ةحناجلا ةلوفطلا )١6)(

 .م19199 ؛نودب ءهزامود ناوطنأ ءميحجلا نم دئاع (184)

 .رصم .ميسن فيزوج .ت «.نوتلوك جاجا «ىطسولا روصعلا ملاع )1١66(

 .ه86١ يمالسإلا بتكملا .ينابلا نحرلا دبع قيقحت .ةيميت نبا مالسإلا خيش .ةيدوبعلا )١57(

 .ها548 رصم ءهللا بح دومحم .ت .سميج ميلو ؛نيدلاو لقعلا )١607(
 .م191/8 ةرهاقلا ءفيرشلا ميهاربإ دمحأ .ت «لسردنارترب .ةداملاو لقعلا (15)

 .رصم «صاصقلا دمحم .ت .ليرب يفيل «ةيئادبلا ةيلقعلا )١69(

 .ىرقلا مأ ةعماج نادمح دعس دمحأ (ريتسجام ةلاسر) 7 .ةوبنلا متخخ ةديقع (15)

 .م1911 رصم ,هليمزو يدنفلا .ت ىاليمزو يلباش دلراه .فايافخو هرارسأ ملعلا (151)

 .هاملز/ ةرهاقلا ءباشخلا ىفطصم .هسرادمو عامتجالا ملع 057

 ضن



 . م1917 توريب ؛ميطف يفطل .ت «,لجولف .ك .ج ماع ةثم يف سمنلا ملع (15)

 م1910 رصم «ينارهألا داؤف دمحأ .ت ءورتوب ليما .ةرصاعملا ةفسلفلا يف نيدلاو ملعلا (154)

 .م19575 رصم يكلفلا حلاص دومحم .ت .نوسيروم يسيرك ,ناميالل وعدي ملعلا (158)

 .ها1784 توريب «يناتسبلا مرك قيقحت (رعش ناويد) دادش نب ةرتنع (115)
 .م19ا86 رصم .ةشيرج ىلع ةاغطلا مكحي امدنع (151)

 .م151/5 رصم (لئاسرلاو ليجانألا) ديدجلا دهعلا (154)

 .م19861 توريب (ةاروتلا) ميدقلا دهعلا (159)

 .رصم ؟ط «بيطخلا نيدلا بح .ت .هيلتاش .ل .! ..يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا )1١(

 .م19456 .يحبص ليبت .ت ءسيول درانرب .طسوألا قرشلاو برغلا (19/1)

 .تيوكلا ,”ط .كشك لالج .يركفلا وزغلا (179)

 ,م151/1 ديز وبأ دمحأ .تاءرزيرف سميج .يبهذلا نصغلا (179)

 .ه1774 رصم ءةيميت نبا مالسإلا خيش ىربكلا يواتفلا (11/4)
 .ه١118 (ةيفلسلا ةعبطملا) رصم .ءرجح نبا ظفاحلا «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف (17)

 .رصم .ٍناهبنلا قيقحت ءيطويسلا .ينابرلا حفلا )١0737(

 .ه151/9 ةرهاقلا يقفلا قيقحت ءنسح نمحرلا دبع ىديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف (9109)

 .رصم ؛لالج يقوش .ت .زليو يراه فولفابو ديورف (174)
 م1917 رصم .يمهف ايركز .ت ء«تيفوسلا ءاملعلا نم ةعومجم .ناسنالاو يجراخلا ءاضفلا (994)

 .رصم ءايركز مشاه ايركز «ملاعلا ىلع ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةراضحلا لضف )١80(

 .ها1784 ةرهاقلا ءيفاو دحاولا دبع يلع ,ةغللا هقف (181)

 .م191/ توريب ءةبوتلا يزاغ .ميوقتو ةسارد يمالسإلا ركفلا (187)

 م1918 توريب ,ريمألا باتك عم عوبطم .دعس قوراف ءهدعبو ريمألا لبق يسايسلا ركفلا (187)

 .م191/8 رصم ءايركز داؤف .ت .ديمرتنه ءاهتالكشمو اهعاونأ ةفسلفلا (184)

 .م19585 باتك فلألا ءيمهف ايركز .ت . جدرفب .ب .أ .د «يملعلا ثحبلا نف (185)

 .م1954 توريب ,هدبع ريمس .ت .لسر دنارترب «ةيبرتلا يف (185)

 .توريب "ط .بطق ديس .نآرقلا لالظ يف (187)

 .توريب ءال ط ءملاعلا لالج . . . . مالسإلا اورمد نولوقي برغلا ةداق (188)

 .رصم «برعلا مالعأ ةلسلس ,«يمهف نسح رهام ؛نيمأ مساق )١84(

 .رصم .بطق دمحم ؛لوسرلا تاسبق (140)
 .ما191/ .توريب «يلازغلا دمحم .قحلا فئاذق (141)

 .م1448 توريب ءانح جروج .ناسنالا ةصق )١97(

 .م1954 توريب ءرسجلا ميدن .ناميإلا ةصق (19) هر

 .م19681/ ةرهاقلا ءناردب دمحم .ت .تنارويد لو :ةراضحلا ةصق (144)-<

 .رصم 7 ط «ليوطلا قيفوت .ةفسلفلاو نيدلا نيب عازنلا ةصق (19)“

 .ما15م/54 . ةرهاقلا ءمساق دوم .ت «مياكرود ايه .عامتجالا ملع .جبنملا دعاوق (199)

 ىرقلا مأ كلملا ةعماج ءدوبعلا حلاص (ريتسجام ةلاسر) مالسإلا ءوض يف ةيبرعلا ةيموقلا )١141(
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 .توريب .ءكشك لالج .يركفلا وزغلاو ةيموقلا (144)
 .ةفاقثلا ةرادا .هليمزو قداصدمحأ .ت ءزنواد تربور «ملاعلا هجو تريغ بتك (14)

 توريب هللا رصن انح فسوي .ت ءهليمزو جنلهور .د ءدوملتلا دعاوق يف دصرملا زنكلا )5٠١(

 هيلي

 .توريب «قباسلا ناورج (يسنرف يبرع مجعم) زنكلا )5١1(

 .رصم «يطويسلا (نيلالجلا عم) لوزنلا بابسأ يف لوقنلا بابل (709)
 .م1984 توريب «.نسح يكز سينأ .ت .نسلو نلوك . يمتنماللا (50)

 )٠١4( م1459 ةرهاقلا ,يجولخلا دمحم .ت .كينفدلوراه .ةايحلا مهقهرت نمل .

 .م1958 توريب ,ةذتاسألا نم ةلجل .تا.شوبرفناف .هدحو ملعلاب سيل (509)

 .ها17١م81 توريب .يودنلا نسحلا وبأ ,نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام (7505)

 .م191/؟ توريب « ميكحلا هيزن .تا,يدوراغ هيجور نيرشعلا نرقلا ةيسكرام )7١1(

 . تو ريب «يدوروملا ىلعألا وبأ «ءمالسإلا ءيدابم ةفينز

 .توريب .صقرم سايلا .ت « خايريوف غيفدول «لبقتسملا ةفسلف ءيدابم (509)

 .م1451 رصم «ىسيع دمحأ لع .ت .هليمزو رفيكام .م .ر .عمتجملا (؟١0)

 .ه117844 ةنيدملا ةعيرشلا ةيلك ةعبارلا ةنسلا ةركذم ,ةمادخا بهاذملاو يمالسإلا عمتجملا (511)

 .م1919/37 رصم «؛ميلس ديمحلا دبع .ت «دراكاب .سنيف ءايراع يكريمألا عمتجملا (١5؟)

 ) )75١رصم .هليمزو دمحأ ميركلا دبع .ت.لسار دتارترب .يرشبلا عمتجملا 1945٠9م.

 .رصم ١ ط .يوونلا مامإلا .عومجملا 2(

 .ءاملعلا نم امهريغو ةيميت نباو باهولا دبع نبا .ديحوتلا ةعومجم (716)
 .ةرهاقلا .حجار تزرع دمحأ .ت .ديورف دنومجيس .يسفنلا ليلحتلا يف ةيديهمت تارضاحم (؟15)

 .هاا/5 .«تيوكلا ءمشاه تمكح .تيوكلاب يناقثلا مسوملا تارضاحم (5117)

 .رصم 4 ط .ةرهز وبأ دمحم .ةينارصنلا يف تارضاحم (518)

 .ها884١ «توريب «لفون قازرلا دبع .ُايبن ًالوسر دمحم (؟15)
 .رصم .برعلا مالعأ ةلسلس .داقعلا ءهدبع دمحم )757١(

 .توريب «تاكرب نابعش .ت ء.طاو يرمغتنوم ,ةكم يف دمحم )77١(

 .19488 رصم .دومحم دومحم .ت .نسرأ نسرم تالاقم نم تاراتخم (777)

 .م1951 ةرهاقلا «ليبن داؤف تا .يبنيوت دلونرأ .خيراتلا ةسارد رصتخم (77)

 .ه89١ فاوصلا دومحم دمحم ,مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا (5؟4)

 .ها4؟ توريب «يقف دماح دمحم قيقحت .ميقلا نبا مامألا ,نيكلاسلا جرادم (؟5؟8)

 .فها791/ .رودنم دمحم .تاءرييولف فاتسوج .يرافوب مادم (؟75)

 .م185© ةرهاقلا ,نيسح دمحم نيدلا زع . تاء يكسال دلوراه .ةسايسلا ملع ىلإ لخدم (؟77)

 .م1558 رصم .يواربلا دشار .ت .لوس جروج .ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملا (778)

 .هاا"86 رصم ١ يهبلا دمحم ميدقت «يتاياغلا ىلع ةرينم .ءاقترالاو ءوشنلا بهذم (5؟59)

 . يمالسإلا بتكملا ؛ ط «يعابسلا ىفطصم .نوناقلاو هقفلا نيب ةأرملا (50)

 .م19464 رصم .رهظم ليعامسا .ةيطارقميدلا رصع يف ةأرملا (571)
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 .ها744 رصم .يزوف نيسح .ةفسالفلا ءارآو ةأرملا (5*؟)

 .ه1784 رصم ,يواطهطلا ةعافر «نيمألا دشرملا (77")

 ها م4 ةدج .بطق ديس (دقن) رصم يف ةفاقثلا لبقتسم (74)

 .توريب «لبنح نب دمحأ مامإلا ءدنسملا (75)

 .م1556 ةرهاقلا يبلش دمجحأ ,ةيحيسملا (785)

 .م1988 رصم .يدابعلا دبعلا يدابع ,ةيبرعلا ةيموقلاو ةيحيسملا (757)
 .ةرهاقلا «سيردا كرابم .تء ءويام نوتلا ؛ةيعانصلا ةيندملل ةيناسنالا لكاشملا (؟594)

 .ةرهاقلا ,.؟ ط .دومح ميلحلا دبع .تا.نوسرك ءةفسالفلاو ةيقالخألا ةلكشملا (1989)

 .رصم «سنؤم نيسح ءاهتلاسرو رصم (؟40)
 )١4١( رصم .برعلا مالعأ ةلسلس ءداشر دمحأ .هحافكو هتايح لماك ىفطصم 1481١م.

 .ةيبرعلا تاروشنملا ءرجلا ليلخ .ت يون يد تنوكيل .ناسنالا ريصم (؟4؟)

 :ةيناسنالا خيرات ملاعم (؟5*) 1

 ةرهاقلا «يتاجن نامثع .ت .ديورف دنومجيس .يسفنلا ليلحتلا ملعم (؟54) 5

 .رصم .بطق ديس .قيرطلا يف ماعم (514)
 .م1954 نايعش جيبب .ت ءرفيداوب يدرايب ,رصاعملا بدألا مجعم (؟47)

 .توريب 2١ ط .فاوصلا دومحم دمحم .مالسإلا ةكرعم (7419)

 .م15548 رصم .بطق دمحم ءديلاقتلا ةكرعم (؟48)

 .رصم ١ ط .يلازغلا دمحم .فحصملا ةكرعم (؟49)

 . م1919 قشمد . يجان . نس .ضرألا يف نودسفملا (؟60)

 .رصم «,هليمزو قودب دمحم .ت .هيليفوك نامرأ ,عامتجالا ملع يف ةمدقم (701)

 .ها إل رصم .يناليك ديس قيقحت .ناتسرهشلا (ليذلا عم) لحنلاو للملا (587)

 .ها9"الو قارعلا ءىلضفق سابع .ت ء.دوج .ثيدحلا ركفلا عزانم (158)

 قشمد ءدارم نمحرلا دبع (يبرغلا ركفلا ةصقل ةزجوم ةمجرت) ثيدحلا ركفلا 32 26
 .م14519 توريب ءيضام دمحم روصنم .ت ءدسأ دمحم .مكحلا يف مالسإلا جابنم )١06(

 ه1 رصم «يلازغلا دمحم ءملعت انه نم (؟85)

 .م#1958 رصم .يكز دمحأ .ت .تنانوك .ب سميج ؛ملعلا خيرات يف ةمساح فقاوم (1517)

 .م٠1910 رصم .هليمزو دومحم يماس .ت ءديورف دنومجيس .يسفنلا ليلحتلا يف زجوملا (؟84)

 .م1854 برعلا لجس «ءابدالاو ءايلعلا نم ةعومجم ؛ةيبهذلا ةعوسوملا )١54(

 .رصم .لالهلا راد ,ةيكارتشالا لالحلا ةعوسوم (720)

 .ها785 توريب .يناتسبلا مرك قيقحت (ناويد) ةغبانلا (551)

 .توريب 2١ ط ءديحولا لج دمحأ .ملسملا نويلبان (555)

 .ها١41 رصم .يوونلا نسحلا وبأ ةرخلا ةيمالسإلا ةيبرتلا وحن (؟57)

 . م1917 قشمد «ىنبلا يفصو .ت ءاباناك ناج عمج ءزلجنا نم ةراتخم صوصن (514)

 م6 ةرهاقلا عديعس عيدو تلا ميلو ؛ةيعويشلاو ةيطارقميدلا ةيرشبلا اماظن ههنا

 . ةرهاقلا : كنيزدلوراه ةدحتملا تايالولا يف ةسايسلاو مكحلا ماظن (555)
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 .ه18841 توريب «ساطرقلا سيق ءاهيضراعمو اهيديؤم نيب نيوراد ةيرظن (71)
 .م1555 ةرهاقلا ءلماك دمحأ .ت .تراويتس ليشيم ءةثيدحلا مكحلا مظن (514)
 .م1588 توريب .هليمزو سابع ناسحإ .ت .نامياه يلئاتس «يبدألا دقنلا (؟59)

 .ةرهاقلا ,”ىاط .بطق دمحم ءنوملسم نحن له (؟70)

 . يمالسإلا بتكملا ءةيميت نب مالسإلا خيش .قلخلاو قحلا نيب ةطساولا (171)
 .ه 1785 توريب ,يدودوملا ىلعألا وبأ ءمهب ضوبغلا ليبسو نيملسملا عقاو (175)
 .رصم «ءدير وبأ دمحم .ت .هؤالمزو بج مالسإلا ةهجو (17)

 .توريب .جاحلا لامك فسوي .ت ءرتراس لوب ناج .«يناسنا بهذم ةيدوجولا (71/4)

 .ةرهاقلا «نايرعلا. قيقحت .يعفارلا قداص ىفطصم ءملقلا يحو (778)

 .م1454 توريب ءفسوي .ن .ت .ياوغمه تسنرآ .حالسلا اهبأ ًاعادو (71075)
 .توريب «يبرعلا بدألا لهانم نم ةلسلس (ناويد) نكي نيدلا يلو (؟ا9)

 ماس اس ا ع 07

 ةّيببجالا عجالا
 1. 5مهءاممدعللو ظرئافممستعف. (1972)

 2 18 ءطوزعرو معو هورعلل للعام. ه5 طع ةسهعوتعمس !ةضقانف 86

 3 . 020:0 مليومععل اءوجصمراو طاعاتم. هؤ هعسعستأ ظمقلتكط. 1974.

 4 18 عطوؤعياو [طتعل للعوب زمكعمقتأاممهل ططلعتتم. (1976).

 5 .  هعاتوزمو زم اطع 210016 كأن مل معقل, اموكلمقر, (1968).

 لخدأ مل اك .عوضوملا بلص يف اهيلإ ةراشإلاب تيفتكا يلا بتكلا سرهفلا اذه يف لخدأ مل : ةظوحلم
 .تالجملاو فحصلا هيف

 الكذ





 عد ةحفصلا ع وضوملا

 نمل 0 ا ل ةمدقملا

 نإ 0 ا ا ع ا ةيناملعلا فيرعت

 لوالا بابلا

 ابوروا نيد

 عادتبالاو فيرحتلا نيب ةيحيسملا وأ

 نيلي ا ةديقعلا فيرحت  الوأ

 نيا 0 ةيهولالا ةيضق (أ)

 قل 0 ليجانالا فيرحت (ب)

 نيب ةعيرشلا فيرحت  ًايناث
 ني 0 ةلودلا نع نيدلا لصف

 ني ا ينارصنلا نيدلا يف ةثدحتسملا عدبلا :يناثلا لصفلا

 ايا ا ةئطوت

 ل «سوريلكالا» نيدلا لاجر  ًالوأ
 01 ا ةينابهرلا  ًايناث

 لل ةسدقملا رارسألا  ًاثلاث



 ةحفصلا عوضوم ا

 ل ليثامتلاو روصلا ةدابع  ًاعبار
 ليك تاقارخلاو تازجعملا  ًاسماخ
 لل ا نارفغلا كوكص  ًاسداس
 ليلخا ةعدبلا هذه جئاتن

 يناثلا بابلا

 ةيناملعلا بابسأ

 لير يسنكلا نايغطلا :لوألا لصفلا

 لور ا ةسينكلا لاجر نايغط بابسأ

 1 ع لح ىنيدلا نايغطلا  ًالوأ

 قي ىسايسلا نايغطلا  ًايناث

 ليا ل يلاملا نايغطلا  ًاثلاث

 1486© 0مل ملعلاو ةسينكلا نيب عارصلا : يناثلا لصفلا
 طقم ل رشع عباسلا نرقلاو ثيدحلا زصعلا علطم  ًالوأ
 لل رشع نماثلا نرقلا  ًايناث

 لالا 0 ا ةيسئرفلا ةروثلا : ثلاثلا لصفلا

 للا (ريونتلا رصع) ىنيداللا ركفلا  ًالوأ
 نفي ا ريهامجلا بلاطم دض ةسينكلا فوقو  ًايناث
 لير ا ةيفخلا ةيناطيشلا ىوقلا  ًاثلاث

 قوم روطتلا ةيرظن : عبارلا لصفلا
 ليطلا ا ةينيورادلا راثآ

 ل ا ةينيدلا ةديقعلا رايبغا  ًالوأ
 للف دصقلاو ةياغلا ةركف ىفن  ًايناث

 14 م ل هتيدامو ناسنإلا ةيناويح  ًاثلاث
 همام م مام ماع يَ 1 ّرلطملا روطتلا ةركف  ًاعبار



 عوضوم ا

 ثلاثلا بابلا
 ةيبوروالا ةايحلا ٍِق ةيناملعلا

 ال كح مكحلا ةيناملع :لوألا لصفلا

 ةيلايخلا ةيرظنلا  ًالوأ

 0 داصتقالا ةيناملع : يناثلا لصفلا

 . .. عاطقالا ماظنو ةسينكلا ةيرظن  ًالوأ
 . ... ةينيداللا ةيداصتقالا بهاذملا  ايناث

 «يطارقويزيفلا» يعيبطلا بهذملا ١
 يكيسالكلا يلامسأرلا بهذملا  ؟
 . "ىعويشلا يداصتقالا بهذملا ب ©

 ةثيدحلا ةيلهاجلل رصاعملا عقاولا  ًاثلاث

 0 ملعلا ةيناملع :ثلاثلا لصفلا

 . , رصاعملا عمتجملا يف نيدلاو ملعلا نيب لصفلا رثأ

 ل ل قالخألاو عامتجالا ةيناملع : عبارلا لصفلا

 0 اهقالخخأو ىطسولا نورقلا عمتجم

 ةل مة ملل ةينيداللا ةيعامتجالا سرادملاو تايرظنلا

 0 يعامتجالا دقعلا ةيرظن الوأ

 ةيعيبطلا ةسردملا  ًايناث

 0 ةيلقعلا ةيعضولا ةسردملا  ًاثلاث
 قالخألاو عمتجملل ةيعويشلا ةرظنلا  ًاعبار

 آو

 0 يعامتجالا دقعلا ةيرظن  ًايناث

 0 يحلالا قحلا ةيرظن  ًاثلاث
 0 ةرصاعملاو ةثيدحلا ت'ررظنلا

 ني رصاعملا عقاولا ىلإ ةرظن

 ؟1

 فدا

 نفلحأ

 ضرب

 ضرخأ
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 فك

 قل

 ؟ع7
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 ضف

 لاي

 سك

 مك

 نو

 نيون

 سف

 ضفمإ

 9 ياي



 عوضوملا
 ةحفصلا

 للي نويعفنلاو ةيوضعلا ةيرظنلا  ًاسماخ
 لا ةئيدحلا ةيسفنلا تاساردلا  ًاسداس
 00 رصاعملا ينيداللا عمتجملا عقاو
 علال ال نا نة ة ةة نلت نثر ممم ثمة ةربف ةاسأملل دحاو جذومت
 قنا ا ا ا ا يعويشلا عمتجملا نع ةذبن

 0 نفلاو بدألا ةيئاملع : سماخلا لصفلا
 585 ل «ةديدحلا ةيكيسالكلا» ةيبوروألا ةضبنلا رصع  ًالوأ
 835937 ل ا ا ا م مامن اة ة للم ثيدحلا رصعلا  ًايناث
 ضو 000 «لوقعماللا ىلإ ةيعقاولا نم» رصاعملا بدألا ًانلاث
 ل ا عايضلا بدأ نم ةلثمأ

 عملا ال ا ا ماء لم عايضلا سرادم نم جذامت
 علا ل.ل للم للنهار لثة فرثاعثت ؟نيدلل يفب اذام : سداسلا لصفلا

 عبارلا بابلا
 ةيمالسإلا ةايحلا يف ةيناملعلا

 لف يمالسإلا ملاعلا يف ةيناملعلا بابسأ :لوألا لصفلا
 لاي ةيمالسإلا ةمألا فارحنا  الوأ

 ليلا 0 ةيهولالا موهفم يف فارحنالا ١
 نيا ردقلاب ناميالا موهفم يف فارحنالا  ؟

 00 يبيلصلا يدوهيلا طيطخمتلا | ايناث

 نر ا رشابملا لالتحالا ىوق - ١
 كفرت 0 نوقرشتسملا  ؟

 ليلا نورشبملا ” 
 نادال برعلا ىراضت - و

 ليلا ا ةيمالسإلا ةايحلا يف ةيناملعلا رهاظم : يناثلا لصفلا
 0 عيرشتلاو مكحلا يف  ًالوأ



 ةحفصلا عوضوملا

 ل ا ةفاقثلاو ةيبرتلا يف  ًايناث

 كلا قالخألاو عامتجالا يف  ًاثلاث

 سماخلا بالا
 مالسإلا يف ةيناملعلا مكح

 يمن 0 ؟رربم يمالسالا ملاعلا يف ةيناملعلل له :لوألا لصفلا

 53 م مالسالا يف ةيناملعلا مكح :يناثلا لصفلا

 "كل ا هللا لزنأ ام ريغب مكحلا  الوأ

 0 هللا ةدابع يف كرشلا  ًايناث

 عجار فل عجارملا

 فوري تاعوضوملا سرهف

 ففي



 تاعوبطم

 1 يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحمدلا نكرم

 ١ نيعم نب ىيحي خيرات ١-4.
 .5 ل١1 ةيهقفلا يعمذلا ميهاربإ ةعوسوم ل ؟

 .برعلا ناسل مجعم 3 تاهيبنتو تاقيقحت * 

 .يّرقملا دشرملا يبأل «يبنثملا بيطلا يبأ رعش نم يناعملا ريسفت ل ؟

 ١-4. يلبتحلا يحوتفلا راجنلا نبال ,رينملا بكوكلا حرش  ه
 .دئاوفلا ليهست حرش يف دعاسملا ب"

 . مالسا نب مساقلا ديدع يبأل «لاثمألا بناتك ال

 .ريثألا نبال .بئارغلا لاوط حرش يف بلاطلا لاثم م

 .ماحللا نبال .هقفلا لوصأ صتخم 86

 .ةعقرلا نبال .نازيملاو لايكملا ةفرعم  نايبتلاو حاضيإلا ٠
 .لاجرلا يف ايركز يبأ مالك نم ١
 .يماردلا ديعس نم نامثغ - ١

 .يننايدا ولا جمائرب ب ٠

 .يرميصلل .وحنلا ف ةرصبتلا 4

 .كلام نبال .ةيفاكلا حرش ا

 .يباطخلل :ثيدحلا بيرغ 56

 .تارينلا بكاوكلا
 .يئاربطلل ءلئاوألا

 .يزابخلل .هقفلا لوصأ يف ينفملا 86

 .ىرقلا مآ رابخأب ىرولا فاحتإ ٠
 .ياصلا لهنملا يلع قاشلا ليلدلا ١

 .دوعسم نبأ هقف ةعوسوم ل ١

 .تاءارقلا ْق عانقإلا ك1
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